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ČĎČĊĔĄĉĆâďčĊĖČ
ì÷ðýìðøîóéúðñöúîúé ì÷ðñöðôôðéûëìðéù

0

ε κεντρικό μήνυμα
«Μαζί Αναδεικνύουμε
τη Δύναμη της Άσπρης
Μπλούζας» πραγματοποιήθηκε η 8η Διημερίδα + Έκθεση
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ στις 18 & 19 Φεβρουαρίου
’17 στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan
Expo, δίπλα στο Αεροδρόμιο Αθηνών
που διοργανώθηκε από τη ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ.
Ενθουσιώδης ήταν η συμμετοχή των συνέδρων με 6.731 συνολικές συμμετοχές
Φαρμακοποιών, Ιατρών και επαγγελματιών του χώρου.
Οι ομιλίες, τα στρογγυλά τραπέζια και τα
σεμινάρια ήταν επικεντρωμένα σε
5 Θεματικούς Πυλώνες
Φαρμακευτική Φροντίδα: Το 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φαρμακευτική Φροντίδας της Ελληνικής Φαρμακευτικής
Εταιρίας (Ε.Φ.Ε) με στόχο να βελτιώσει
τις επιστημονικές και επικοινωνιακές
δεξιότητες απέναντι στις προκλήσεις των
υπηρεσιών Υγείας.
Εξελίξεις στο Επάγγελμα: Στρογγυλά
τραπέζια με συζητήσεις για τα πλέον
επίκαιρα θέματα που απασχολούν τον
σύγχρονο επαγγελματία υγείας.
Marketing και Διαχείριση: Σύγχρονες προτάσεις για τη Διοίκηση και το
Marketing Φαρμακείου και Ιατρείου.
Καινοτομία και Τεχνολογία: Όλες οι νέες
προκλήσεις για καινοτόμες υπηρεσίες και
αξιοποίηση της τεχνολογίας στο Φαρμακείο και στο Ιατρείο.
Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στην Υγεία:
Οι φυσικές και εναλλακτικές λύσεις στην
Υγεία, ένας τομέας που αναπτύσσεται.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με 125 Ομιλητές, Πανεπιστημιακούς, Πολιτικούς,
Φαρμακοποιούς, Ιατρούς, Προέδρους Φαρμακευτικών και Ιατρικών Συλλόγων, Συμβούλους και
Διακεκριμένα Στελέχη Επιχειρήσεων, ολοκληρώθηκε ένα πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα με 53
Ομιλίες, 14 Στρογγυλά Τραπέζια, 25 Εργαστήρια
και 3 Εξειδικευμένα Σεμινάρια.

Ανάμεσα στα σημαντικά που ακούστηκαν αναφέρουμε:
Την ανάγκη στροφής των φαρμακοποιών
στην παροχή υπηρεσιών υγείας όπως
υπηρεσίες που εντάσσονται στη Φαρμακευτική Φροντίδα (ενημέρωση ασθενών
στην πάθηση και στο θεραπευτικό τους
σχήμα, παρακολούθηση φαρμακοθεραπείας και φροντίδα συμμόρφωσης,
εμβολιασμός, έλεγχος επιπέδου σακχάρου… κ.α) που αποτελεί πηγή ευθύνης
για τη δημόσια υγεία. Ιδιαίτερα τονίστηκε
από εκπροσώπους συλλογικών φορέων,
η αναγκαιότητα όχι μόνο θεσμοθέτησης
αυτών των υπηρεσιών από την πολιτεία,
αλλά και η αποζημίωση του φαρμακοποιού από τον κρατικό φορέα ασφάλισης
για τις υπηρεσίες του.
Επίσης, στο Στρογγυλό τραπέζι που συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Αντώνης
Σρόιτερ με θέμα «Οι εξελίξεις στο επάγγελμα του ιατρού», οι συμμετέχοντες κ.
Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών και οι καθηγητές κ.
Ευάγγελος Φιλόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και κ.
Παναγιώτης Χαλβατσιώτης, Επ. Καθη-

γητής Παθολογίας, αναφέρθηκαν στον
κίνδυνο «απογύμνωσης» των κρατικών
νοσοκομείων από νέους και ικανούς
επιστήμονες ιατρούς που θα πάρουν τη
σκυτάλη από τους παλιούς συναδέλφους
τους. Τόνισαν δε, ότι οι νέοι ικανοί επιστήμονες μεταναστεύουν και δεν υπάρχουν οι διάδοχοι για να εξασφαλίσουν
το μέλλον της υγείας των πολιτών της
χώρας μας.
Οι επαγγελματίες υγείας σχολίασαν με
ενθουσιασμό την ποικιλία των θεμάτων
και παράλληλων εκδηλώσεων, την ποιότητα των ομιλιών και ομιλητών, την άρτια
διοργάνωση της εκδήλωσης, όπου πάνω
από 100 εταιρείες είχαν εντυπωσιακά
περίπτερα.
Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε βράβευση των εταιριών που στηρίζουν την επιμόρφωση του επαγγελματία υγείας, μέσα
από ψηφοφορία των ίδιων των συνέδρων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Στις 3 πρώτες θέσεις αναδείχθηκαν κατά
ÒÆÊÑ®ÏÊÆÓÂÊÑ¾ÆÖ1GJ[FS 1JFSSF'BCSFÌÂÊ
Elpen. Τα δώρα που δόθηκαν στις νικήτριες εταιρίες επιμελήθηκε ο ζωγράφος
Απόστολος Χαντζάρας. 
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ĉčęĉčēċąĖčĎĀĐāą

'&$VWXGLR Υψηλή αισθητική και
σύγχρονο design στο φαρμακείο σας!

óāąĖĉęĐĒďĒćăą

Η DCAstudio είναι μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών που θέτει την
τεχνογνωσία και τη σχεδιαστική της δεινότητα στην υπηρεσία των επιθυμιών σας. Αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη μελέτη και την κατασκευή
του φαρμακείου σας , από τη διαρρύθμιση, το ύφος, το φωτισμό, τον
κλιματισμό, την επίπλωση και τις εξωτερικές όψεις, μέχρι και την
οπτική επικοινωνία, με την παροχή ολοκληρωμένων γραφιστικών
υπηρεσιών όπως τη δημιουργία λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας.
Εμπνεόμενη πάντα από τις απαιτήσεις σας, για να κάνει πραγματικότητα τον επαγγελματικό χώρο που ονειρεύεστε! Στόχος της είναι
η κατασκευή ξεχωριστών επαγγελματικών χώρων με γνώμονα την
υψηλή αισθητική και το λειτουργικό design, προσαρμοσμένα όμως
πάντοτε στις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες σας

στον κλάδο του φαρμακείου
από τη CSA
Σήμερα, η CSA διευρύνει τη νέα γενιά πληροφοριακών συστημάτων FarmakonAnalytics με δύο νέες
εφαρμογές για τους πελάτες της. Η πρώτη εφαρμογή
αφορά τη Διαχείριση των Εκπτωτικών Συμφωνιών
που συνάπτουν τα φαρμακεία με τους προμηθευτές
τους, υποστηρίζοντας τη διαχείριση μεγάλου όγκου
συμφωνιών, τον προοδευτικό υπολογισμό του αντίστοιχου οφέλους, τη διαχείριση αγορών σε σχέση
με πωλήσεις και στόχους και την κοστολόγηση της
προσδοκώμενης κερδοφορίας ανά είδος. Η δεύτερη
εφαρμογή αφορά τη Διαχείριση της Απόδοσης του
Προσωπικού, με θέσπιση κινήτρων παραγωγικότητας,
υποστηρίζοντας τον καθορισμό στόχων πωλήσεων,
τον προοδευτικό υπολογισμό της επίτευξης στόχων
και εκτάκτων αποδοχών επιβράβευσης για κάθε μέλος του προσωπικού, σύμφωνα με τις πωλήσεις που
πραγματοποίησε έναντι των στόχων.

3KDUPD3/86Το Δίκτυο Φαρμακείων συνεχίζει να αναπτύσσεται!
Η PharmaPLUS, το πρώτο, ολοκληρωμένο και αξιόπιστο Δίκτυο Φαρμακείων στην
Ελλάδα, σημείωσε και το 2016 σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με 15 επιλεγμένα νέα
φαρμακεία να ενσωματώνονται τον τελευταίο χρόνο. Σε μια δύσκολη για την αγορά χρονιά,
πετύχαμε να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο στα φαρμακεία μέλη μας και να αυξήσουμε τον μέσο αριθμό αποδείξεων τους κατά 5%. Σύμμαχός μας μια ισχυρή, στρατηγικά
σχεδιασμένη και σωστά οργανωμένη μηνιαία προωθητική πολιτική, που απέφερε 71%
ανάπτυξη στον αριθμό τεμαχίων και 80% στις αξίες πωλήσεων των προϊόντων, όσων
εταιρειών συμμετείχαν στην εφαρμογή και υλοποίησή της. Συμπληρώνοντας 15 χρόνια
με ουσιαστικές καινοτομίες και σημαντικά επιτεύγματα στην αγορά του φαρμακείου, η
PharmaPLUS σας προσκαλεί να την εμπιστευτείτε και εσείς για την ανάπτυξη και την εξέλιξη και του δικού σας φαρμακείου.
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πιο ΙΣΧΥΡΟΙ*

ΜΑΖΙ είμαστε ΑΚΟΜΑ

15 ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

*

Προμηθευτικό
Κέντρο Παραφαρμάκου

Καινοτόμες
Προωθητικές Ενέργειες

Συμμετέχουν 27 εταιρείες
με 54 brands,
στις καλύτερες τιμές
της αγοράς

Μέση αύξηση πωλήσεων
στους μήνες προώθησης: +95%*
Μέση αύξηση πωλήσεων
στη Χριστουγεννιάτικη ενέργεια: +113%*

> 290.000
Κάτοχοι Κάρτας Προνομίων

Αύξηση αριθμού κατόχων
κάρτας +16 %**

ΤΟ 2016

1o
Διαφημιζόμενο
Δίκτυο
Φαρμακείων
Από το 2012
*Tεμάχια σε σχέση με
την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους
**12μηνο 2016 σε σχέση με το 12μηνο 2015

Για να γίνετε κι εσείς μέλος του δικτύου, επικοινωνήστε στο 210 6691804 ή στο pharmaplus@lavipharm.com
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΟΥ • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ • ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΚΟΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ • HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ +plus card • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ MARKETING ΚΑΙ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Pharma PLUS A.E., Oδός Αγίας Μαρίνας, Τ.Θ. 59, 190 02 Παιανία Αττικής, Τ 210 6691 804, F 210 6691 819, Ε pharmaplus@lavipharm.com, www.pharmapluspharmacies.gr

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ĉčęĉčēċąĖčĎĀĐāą

ëčĖėęĂĔĕėĉĖĒęĂĖĒė
õăďĒėö÷õøúûèöë
στην 8η Διημερίδα και Έκθεση
Επιχειρηματικότητα & Επικοινωνία
Υγείας
Μηχανογραφική Υποστήριξη
Φαρμακείου ąĞĖċ

ûè÷òèøë÷éïøèë
Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ Α.Ε., στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας στήριξης των φαρμακείων, δημιούργησε τμήμα υποστήριξης του προγράμματος φαρμακείου FarmakoNet, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη και την τεχνική
υποστήριξη της CSΑ. Μια υπηρεσία, συμπληρωματική
της φαρμακεμπορικής δραστηριότητας, με κύριο προσόν
την τεχνογνωσία στον τομέα του φαρμακείου, αλλά και
τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και υποστήριξης του
φαρμακοποιού. Σκοπός της είναι να βοηθήσει τα φαρμακεία σε έναν δύσκολο και απαιτητικό τομέα της δουλειάς
τους, όπως η μηχανογράφηση. Τα έμπειρα στελέχη του
τμήματος, είναι στη διάθεση των φαρμακείων που θα
συμβληθούν με την υπηρεσία αυτή, για να καλύψουν τις
ÂÎ®ÈÌÆÖÓÏØÖÒÓÉÎØÏÒÓ½ÑÊËÉÓÏØ'BSNBLP/FUÌÂÊÎÂ
βοηθήσουν για την καλύτερη αξιοποίηση του.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος
η 8η Διημερίδα
και Έκθεση Επιχειρηματικότητα
& Επικοινωνία
Υγείας, η οποία
έλαβε χώρα στο
Metropolitan
Expo, το Σαββατοκύριακο 18 &
19 Φεβρουαρίου
2017. Ως στόχο είχε να βοηθήσει στην εξέλιξη των επιστημονικών και
επιχειρηματικών δεξιοτήτων του φαρμακοποιού απέναντι στις νέες
προκλήσεις του κλάδου υγείας. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης
ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις υπηρεσίες
του μέσα από ένα video που πρόβαλαν συνεχώς οι δύο οθόνες που
υπήρχαν στο περίπτερο του. Η συμμετοχή στο περίπτερο Β16, όπου
φιλοξενήθηκε ο Όμιλος ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., ήταν μεγάλη και οι φαρμακοποιοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν
από τα στελέχη του Ομίλου .

Το νέο φαρμακείο της éĒćčąĖĊĞćďĒė6\VWHPV$(στη Σαλαμίνα
Η Βογιατζόγλου Systems
ανέλαβε με επιτυχία την υλοποίηση του νέου φαρμακείου
της Κας Ε. Νάννου στον Άγιο
Νικόλαο Σαλαμίνας. Η εταιρία
ανέλαβε τη μελέτη και την
κατασκευή του συγκεκριμένου φαρμακείου με ποικίλες
προτάσεις και έξυπνες ιδέες,
εξασφαλίζοντας την υψηλή
αισθητική και την πλήρη εργονομία του επαγγελματικού χώρου. Το ελκυστικό design, η επιλογή των συστημάτων επίπλωσης, ο φωτισμός, τα χρώματα
και τα φυσικά υλικά, δημιούργησαν ένα λειτουργικό και φιλόξενο περιβάλλον για τον επισκέπτη, προσδίδοντας στο χώρο
ζωντάνια και αρμονία. Το μοντέρνο και άρτιο αισθητικά φαρμακείο κάνει την εμπειρία του πελάτη μοναδική, με μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και διαδραστικότητας.
www.voyatzoglou.gr
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Nuxellence®

Η επανάσταση στην αντιγήρανση
*Source: QuintilesIMS – PEC Pharmacies and health and beauty stores – Anti-aging and anti-wrinkle face care market in France – from 2012 to end August 2016 – ﬁxed annual total – in value.

Αποκάλυψη της φυσικής νεότητας και λάμψης!
NEA
ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

Τα προϊόντα ημέρας και νύχτας της
Nuxellence, με φυτικά εκχυλίσματα από
πασιφλόρα, ανχούσα και παπαρούνα,
επαναφορτίζουν τα κύτταρα με ενέργεια,
αποκαλύπτοντας τη φυσική νεότητα και λάμψη
της επιδερμίδας, ενώ χάρη στη βελούδινη
τους υφή και το μοναδικό τους άρωμα κάνουν
την καθημερινή χρήση μια απολαυστική
εμπειρία!

Χαρίζει άμεσα φωτεινό και
ξεκούραστο βλέμμα

Ένα νέο προϊόν για την περιοχή των ματιών
έρχεται φέτος να ολοκληρώσει τη σειρά
Nuxellence!
Η Nuxellence για την περιοχή των ματιών,
χαρίζει άμεσα φωτεινό και ξεκούραστο
βλέμμα, με τις φυσικές χρωστικές τις οποίες
περιέχει. Παράλληλα, χάρη στο δροσερό της
απλικατέρ μασάζ, αποσυμφορεί την περιοχή
γύρω από τα μάτια, συμβάλλοντας στη μείωση
του πρηξίματος και των μαύρων κύκλων.
Μπες στον κόσμο του www.nuxeclub.gr και
απόλαυσε μοναδικά προνόμια!

NUXE, No1 στην αντιγήρανση στη Γαλλία - 10 πατέντες
*

Σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα καλλυντικών

www.nuxeclub.gr

NuxeGreece

ĉčęĉčēċąĖčĎĀĐāą

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

H /(UERODULR/RGL
στην 8η Διημερίδα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
H 6PDUWZDUHστην
8η Διημερίδα + Έκθεση
Επιχειρηματικότητα &
Επικοινωνία Υγείας παρουσιάζει
το 6PDUW0HGL6\V
Για 3η συνεχή χρονιά, η Smartware καινοτομεί παρουσιάζοντας λύσεις και προϊόντα στο χώρο της υγείας. Εκτός
από το SmartPharmaSys, φέτος παρουσίασε πρόσφατα
στην 8η Διημερίδα + Έκθεση Επιχειρηματικότητα & Επικοινωνία Υγείας, το νέο της Προϊόν SmartMediSys που
απευθύνεται στο χώρο των Ιατρών.
Τι είναι το SmartMediSys ; Είναι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασθενών και συνταγών με χρήση της
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και πλήρως πιστοποιημένο με το API της ΗΔΙΚΑ. Σας βοηθάει να τηρήσετε
με οργανωμένο τρόπο όλα τα στοιχεία που αφορούν τον
ασθενή σας, από απλά δημογραφικά στοιχεία μέχρι το
ιατρικό ιστορικό, διαγνώσεις και συνταγολόγια ασθενών.
Προσφέρει τη δυνατότητα δυναμικής αναζήτησης των πληροφοριών που έχουν αποθηκευτεί, έτσι ώστε να καθιστά
δυνατές και τις πιο δύσκολες αναζητήσεις. Προσφέρει
απεριόριστες δυνατότητες επισκόπησης και έρευνας στα
καταχωρημένα στοιχεία.

H L’Erbolario Lodi και η εταιρία Απ. Παπανικολόπουλος δημιούργησαν ένα περίπτερο υψηλής αισθητικής στην 8η Διημερίδα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ στο Metropolitan Expo.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα προϊόντα
της εταιρίας και να συζητήσουν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
ÓÉÖ¦-&SCPMBSJPÅÊÂÔ¼ÓÆÊÑÏÚ¿ÎÓÂÃÂÒÊÒu¼ÎÂÒÆÇØÓÊÌ®ÆÌ×Øλίσματα που παράγονται στην υπερσύχρονη μονάδα εκχύλισης
στο Lodi της Ιταλίας. Οι αρωματικές σειρές σώματος και οι σειρές
φροντίδας προσώπου παρασκευάζονται και συσκευάζονται σε
ιδιόκτητες μονάδες και πιστοποιούνται από το Πανεπιστήμιο της
ÂÃ¾ÂÖ²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖ-&SCPMBSJPÅÆÎÅÏÌÊu®ÙÏÎÓÂÊÒÆÙÐÂÌÂÊ
παράγονται με πλήρη σεβασμό στο οικοσύστημα.

0$67(5$,'επίσημος προμηθευτής
της ποδοσφαιρικής ομάδας του Παναθηναϊκού!
Η MASTER AID προμηθεύει στην ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού την νευρομυϊκή περίδεση KINESIO TAPE, μια μη επεμβατική και
χωρίς χρήση φαρμάκων μέθοδο, για φλεγμονές, δυσκαμψία, μυϊκούς
πόνους και πόνους αρθρώσεων των αθλητών. Η μέθοδος βασίζεται στην
ÆÇÂÑuÏÈ½ÆÍÂÒÓÊÌ½ÖÌÏÍÍÉÓÊÌ½ÖÓÂÊÎ¾ÂÖ1&3'03."/$&5"1& ÉÏÏ¾Â
προκαλεί μηχανική διέγερση των υποδοχέων πόνου του δέρματος, ασκώντας έτσι καταπραϋντική επίδραση σε μυοσκελετικά, αγγειακά, λεμφικά
και νευρολογικά προβλήματα. Έτσι, οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν
μια άμεση βοήθεια και ανακούφιση για τις συχνές επώδυνες φλεγμονές
που υφίστανται.
Από τη Health Plus
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ĉčęĉčēċąĖčĎĀĐāą

Νέα συνεργασία για τη ėĐąčĎĂ

ûąēąĎąĒČĂĎċèë
Η Δυναμική Φαρμακαποθήκη A.E. με χαρά σας
ανακοινώνει την έναρξη
της συνεργασίας της με
τη Mediprime Α.Ε.Ε. Η
εταιρεία αυτή δραστηριοποιείται στον χώρο της
Νεφρολογίας, κατέχοντας
ηγετική θέση, μέσω της
αποκλειστικής αντιπροσώπευσης, προώθησης
ÌÂÊÅÊÂÎÏu½ÖÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÓÏØÆÑuÂÎÊÌÏÁ°¾ÌÏØ'SFTFOJVT
Medical Care. Η Δυναμική Φαρμακαποθήκη A.E. αναλαμβάνει με
εντολή της Mediprime Α.Ε.Ε. την αποκλειστική διάθεση, διανομή
ÓÏØ1"/0;*/*/+40-.$.-#5Y ".1Y.- ÒÓÊÖÌÆÎÓÑÊÌ¼Ö
αποθήκες των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την πώληση του
φαρμάκου προς όλες τις Φαρμακαποθήκες και Συνεταιρισμούς
ÒÆ¿ÍÉÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ²Ï1"/0;*/Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÒØÎÔÆÓÊÌ¿ÂÎ®ÍÏÈÏÓÉÖ
ενεργού βιταμίνης D που χρησιμοποιείται για την πρόληψη και
θεραπεία υψηλών επιπέδων παραθυρεοειδούς ορμόνης στο αίμα,
σε ασθενείς που έχουν νεφρική ανεπάρκεια και υποβάλλονται
σε αιμοκάθαρση.

Τα γαληνικά σκευάσματα

6DPL[®από την εταιρεία
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕ.

Τα γνωστά σε όλους μας συστήματα ανάμειξης, καθώς και
περιέκτες που χρησιμοποιούμε για χρόνια τώρα στην παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων, κυκλοφορούν πλέον από την
ÆÓÂÊÑÆ¾Â4.4&MBQ(NC)$P,(Ø¿ÓÉÎÆÕÎØu¾ÂSamix®
από την εταιρεία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕ. Η επωνυμία Samix® είναι
συνώνυμη με την αυθεντικότητα, την εμπειρία και την ποιότητα.
Τα προϊόντα της, έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και παράγονται
ÈÊÂ®ÎÕÂ¿×Ñ¿ÎÊÂÒÓÏÆÑÈÏÒÓ®ÒÊÏÓÉÖ4.4&MBQ(NC)
$P,(ÒÓÉÎ¿ÍÉ;FMMB.FIMJTÒÓÉÆÑuÂÎ¾Â¦Æ¾ÒØÎÆχή χρόνια εμπειρία της εταιρείας Σύνδεσμος ΑΕ στον χώρο του
φαρμακείου και η αδιάκοπη προσφορά αξιόπιστων λύσεων
με σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη, ενδυναμώνεται με
την προσθήκη ενός διεθνώς αναγνωρισμένου προϊόντος.
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EESHLIDV\QJU
Ο πολύτιμος ηλεκτρονικός
συνεργάτης για το φαρμακείο σας!
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υπηρεσιών και πληροφοριών
b2b.peifasyn.gr, μέσα σε λίγους μήνες από την έναρξη
λειτουργίας της, αποδεικνύεται πολύτιμος εμπορικός συνεργάτης για το φαρμακείο σας. Εκατοντάδες εγγεγραμμένοι
φαρμακοποιοί απολαμβάνουν προνόμια και προηγμένες
υπηρεσίες:
- Εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και ειδικές προσφορές
σε όλα τα προϊόντα, εξασφαλίζουν υψηλή κερδοφορία.
- Απευθείας παραγγελίες 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την
εβδομάδα, δίνουν ευελιξία παραγγελιών, εκτός των ωρών
αιχμής του φαρμακείου.
- Πλήρης και συνεχής ενημέρωση για προϊόντα και για θέματα υγείας, συμβάλλοντας στο επιστημονικό και εμπορικό
έργο του φαρμακοποιού.
©ÆÓÏCCQFJGBTZOHS Éu¼ÑÆÖÓÏ×Ñ¿ÎÏÌÆÑÅ¾ÙÆÓÆ 
ώρες το 24ωρο ενημερώνεστε!

To Bactroban ξανά διαθέσιμο

ąĞĖċ*6.
H GlaxoSmithKline, εκπροσωπώντας τη Stiefel, εταιρεία
του ομίλου GSK, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει
ότι και οι δύο μορφές του σκευάσματος Bactroban, αλοιφή
88ÌÂÊÑÊÎÊÌ½ÂÍÏÊÇ½88 Æ¾ÎÂÊÌÂÊ®ÍÊÆuÏÑÊÌ®
διαθέσιμες.
H GSK κατέχει μία εκ των ηγετικών θέσεων ανάμεσα στις
φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην
έρευνα και στον τομέα υπηρεσιών υγείας και έχει ως κύριο
σκοπό να βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Σταθερή δέσμευση της Stiefel είναι η αφοσίωση στην
ανάπτυξη επιστημονικώς τεκμηριωμένων και διαφοροποιημένων προϊόντων και καινοτομιών σε τομείς στους
οποίους διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία, έτσι ώστε περισσότεροι
άνθρωποι να απολαμβάνουν ένα υγιές δέρμα.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

%µ($57+Τα νέα Ελληνικά

ēĒĜĞĐĖąĒĒēĘčĀĔ

1X[XULDQFH®8OWUD63)

φυσικά καλλυντικά

Ο σύμμαχος της επιδερμίδας
για όλες τις εποχές του χρόνου!

Η νέα Ελληνική σειρά
ά φυσι·EARTH
κών καλλυντικών B·EARTH
εξυμνεί την ισορροπία
α και την
αρμονική συμφωνία Φύσης
ύσης και
Επιστήμης. Πλούσιες, βελούμένα
δινες υφές, εκλεπτυσμένα
αρώματα, πολύτιμα
εκχυλίσματα, έλαια
και πρωτοποριακά
βιοτεχνολογικά συστατικά δημιουργούν αποτελεσματικές συνθέσεις που
διεγείρουν τις αισθήσεις.
ς.
Μια φρέσκια, δυναμική πρόταση
για το Φαρμακείο σας, μεε εξαιρετική
σχέση ποιότητας-τιμής, από τη DNC International OE,
η οποία έχει ήδη στο ενεργητικό της τη γαλλική σειρά
ÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎ-BOH1BSJTÌÂÊÓÉÎÆÍÍÉÎÊÌ½"MPF1MVT

Η καινοτόμος σειρά ολικής αντιγήρανσης
/VYVSJBODF}6MUSB ÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®
όλα τα σημάδια γήρανσης της ώριμης επιδερμίδας.
Περιέχει εκατομμύρια φυτικά κύτταρα που δημιουργούνται με τον εγκλεισμό δραστικών μορίων από άνθος κρόκου σε φυτικό κύτταρο μπουκαμβίλιας. Στην
οικογένεια ολικής αντιγήρανσης ,έρχεται να προστεθεί ένα ολοκαίνουργιο μέλος, η Nuxuriance® Ultra
SPF20, η οποία απαντά στην ανάγκη καθημερινήςς
ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖÂ¿ÓÊÖÂÌÓ¾ÎÆÖ67# 41' 67"
(PA+++), μια απαραίτητη συνήθεια ομορφιάς για τηνν
καταπολέμηση της γήρανσης της επιδερμίδας αλλά
και των κηλίδων. Με τη χαρακτηριστική πολυτελή
υφή, το απολαυστικό άρωμα και το υψηλό ποσοστό
φυσικότητας, σήματα κατατεθέν της NUXE, υπόσχεται
να γίνει ο σύμμαχος της επιδερμίδας όλες τις εποχές
του χρόνου!
Από τη Pharmathen

+<$/8521,&6,/.728&+6XQVFUHHQ
Προστασία από τον ήλιο,με αντιγηραντική δράση και αντιρυτιδικό
αποτέλεσμα.
Τα προϊόντα της σειράς FROΪKA HYALURONIC
SILK TOUCH SUNSCREEN παρέχουν αντιηλιακή
προστασία με ταυτόχρονο αντιρυτιδικό αποτέλεσμα, συντελώντας ώστε οι ρυτίδες, οι ατέλειες
και τα σημάδια ακμής να γίνονται λιγότερο ορατά. Έχουν σχεδιαστεί με τη νέα τεχνολογία SILK
506$)ÉÖÈÆÎÊ®ÖÒÆÒØÎÅØÂÒu¿uÆØÂÍÏØÑÏÎÊÌ¿
οξύ. Παρέχουν πρωτοβάθμια αντιηλιακή προÒÓÂÒ¾ÂÆØÑ¼ÏÖÇ®ÒuÂÓÏÖ67"67# ÆÎÐÍ¿ÈÕ
της ευεργετικής δράσης της Indanone και των
υπολοίπων αντιοξειδωτικών μορίων, παρέχουν
πολυδύναμη προστασία στο εσωτερικό του δέρματος. Τα προϊόντα της σειράς είναι τα εξής:
):"-630/*$4*-,506$)41'+: Αντιηλιακό νέας γενιάς με πολύ υψηλή προστασία και μεταξένια υφή.
):"-630/*$4*-,506$)41'+ ΤINTED: Έγχρωμο-καλυπτικό αντιηλιακό νέας γενιάς με πολύ υψηλή προστασία και
μεταξένια υφή.
):"-630/*$4*-,²06$)41'+"/5*4105ÆØÌÂÎÓÊÌ¿ÂÎÓÊÉÍÊÂÌ¿Î¼ÂÖÈÆÎÊ®Ö uÆÏÍÁØÄÉÍ½ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÌÂÊuÆÓÂξένια υφή , ενισχυμένο με Βιταμίνη C.
):"-630/*$4*-,506$)41'+: Αντιηλιακό νέας γενιάς με πολύ υψηλή προστασίας και μεταξένια υφή.
Από τη Froimed
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ēĒĜĞĐĖąĒĒēĘčĀĔ

Sensibio Gel Moussant

CRÈ0(62/$,5(
$17,$*(+

ąĞĖċĐ%,2'(50$
Πρόκειται για ένα απαλό gel καθαρισμού για ευαίσθητες επιδερμίδες,
που καθαρίζει απαλά και αφαιρεί το
NBLFVQÂ¿Ñ¿ÒÕÏÌÂÊu®ÓÊÂ
Παράλληλα ενυδατώνει και καταπραΰνει από ερυθρότητα και
ερεθισμούς. Είναι εμπλουτισμένο με το αποκλειστικό σύuÍÆÈuÂ%"' ¼ÎÂÎÒØÎÅØÂÒu¿
ενεργών συστατικών που επιτρέπει την ενίσχυση των ορίων ανεκτικότητας όλων των
τύπων ευαίσθητου δέρματος.
Επιπλέον, είναι ενισχυμένο με
$PDP(MVDPTJEF(MZDSZM0MBUF 
ένα ενεργό συστατικό το οποίο
μιμείται τη δομή του δέρματος.
Το Sensibio Gel Moussant είναι
το πλέον κατάλληλο καθαριστικό για την αποκατάσταση των
λιπιδίων και την ενυδάτωση της
επιδερμίδας.

της Avène
Η επανάσταση σε
αντηλιακή προστασία και
αντιγήρανση!
Τα δερματολογικά εργαστήρια Avène δημιουργούν αντηλιακά προϊόντα που παρέχουν
την τέλεια ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικής προστασίας, ασφάλειας και ευχαρίστησης στη χρήση. Προσφέρουν ολοκληρωμένη πρόταση υφών και συσκευασιών
για να καλύψουν το σύνολο των αναγκών
των καταναλωτριών: γρήγορη διείσδυση,
ευχαρίστηση χρήσης και άμεση αίσθηση
άνεσης. Η Avène καινοτομεί προσφέροντας ένα μοναδικό προϊόν την
CRÈME SOLAIRE ANTIAGE 50+, συνδυάζοντας την αποτελεσματικότητα
της αντηλιακής προστασίας με αυτήν του αντιγηραντικού δραστικού
συστατικού αρχιτέκτονα, της σειράς Physiolift: «ασκοφυλλίνη». Η ασκοφυλλίνη μπορεί να διαπεράσει την επιδερμίδα και να φτάσει στο κυρίως
δέρμα, βοηθώντας στη σύνθεση του κολλαγόνου και των ινών ελαστίνης.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά από όλους τους τύπους δέρματος.

Από τη Pharmathen

Από τη Pierre Fabre Hellas

íĕĉčēĀ3URWHFWτης A-Derma
Αντιηλιακή προστασία για όλα τα δέρματα!
Η A-Derma δίνει την ολοκληρωμένη απάντησή της για πολύ υψηλή αντηλιακή προστασία σε
¿ÍÂÓÂÆÁÔÑÂØÒÓÂÅ¼ÑuÂÓÂ ÂÔÏÍÏÈÊÌ®ÌÂÊuÉ©Æ¼ÍÂÊÏ¯ÆÂÑÐÎ£ÍÂÒÓÐÎ£ÑÐuÉÖ3IFBMCB®,
δρα σε τρία επίπεδα, προοσφέροντας ασφαλή προστασία,
τασία,
χάρη στο κατοχυρωμένοο φωτοπροστατευτικό σύστημα της
1JFSSF'BCSFuÆ41'+.Ενισχύει
το δερματικό φραγμό, χάρη στο κατοχυρωμένο λιπιδιÌ¿u¿ÑÊÏ#BSSJFTUPMJEF®, που προέρχεται από το Έλαιο
¯ÆÂÑÐÎÃÍÂÒÓÐÎ£ÑÐuÉÖ3IFBMCB® και διασφαλίζει
την κυτταρική άμυνα κατά των UVA. Η σειρά Protect
της A-Derma αποτελείται από 7 προϊόντα που καλύπτουν κάθε ανάγκη του δέρματος: για το πρόσωπο και
το σώμα, για τον ενήλικα και το παιδί, για τον ήλιο και
για τη φροντίδα μετά τον ήλιο!
Από τη Pierre Fabre Hellas
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¨ ¤ $ERMA ÇËÌÑÃÓÊËÔÈ ÕËÐ ÄÐÕËÏÌÄÎ¿ ÔÈÌÓ° 0ROTECT  ÔÙÈÇÌÄÔ¾ÐË
ÈÌÇÌÎ°ÊÌÄÐÄÎÄÏÃÆÈÌÎ°ÖÈÄÐ°ÊÎËÕÑÚÈÃÖÓÄÚÔÕÑÚÇ¾ÓÄÕÑØÔÕÑÐ¿ÏÌÑ

yÓ°ÔËÔÈÈÀÈÇÄ
 ¤ÔÉÄÏ¿Ø ÓÑÔÕÄÔÀÄ  Ù°ÓË ÔÕÑ ÎÄÕÑÙÚÓ×¾ÐÑ É×ÕÑÓÑÔÕÄÕÈÚÕÌÎÁ
ÔÃÔÕËÄÕËØ0IERRE&ABREÈ30& 
¦ÐÀÔÙÚÔËÕÑÚÇÈÓÄÕÌÎÑÃÉÓÄÊÑÃ Ù°ÓËÔÕÑÎÄÕÑÙÚÓ×¾ÐÑÏÌÌÇÌÎÁ
ÁÓÌÑ "ARRIESTOLIDE®  ÑÚ ÓÑ¾ÓÙÈÕÄÌ ÄÁ ÕÑ ¸ÏÄÌÑ ±ÈÄÓÒÐ ¥ÏÄÔÕÒÐ
¥ÓÒËØ2HEALBA®
yÌÄÔÉ°ÏÌÔËÕËØÎÚÕÕÄÓÌÎ¿Ø°ÚÐÄØÎÄÕ°Õ×Ð56!

www.aderma.gr
A-Derma Greece

ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πολυβιταμινούχο Συμπλήρωμα

CONDROMED ćčąĖċĐ

Διατροφής %9,7$/WRWDOH

ĒĕĖĉĒąēČēăĖčĈą

Η Adelco σε συνεργασία με
τη Pharma Line λανσάρει το
Συμπλήρωμα Διατροφής BV
VITAL totale από τις αρχές
Φεβρουαρίου 2017. Πρόκειται για
ένα πολυβιταμινούχο σκεύασμα
που περιλαμβάνει ολόκληρο
το φάσμα των βιταμινών Β
σε ισορροπημένες δόσεις και
ειδικότερα περιέχει το 100%
των επιπέδων της συνιστώμενης
ημερήσιας πρόσληψης του
φολικού οξέος (400 mcg) για τις
έγκυες γυναίκες. Ένα σύμπλεγμα
βιταμινών Β σε συνδυασμό με
φολικό οξύ και ινοσιτόλη, συμβάλλει στον έλεγχο των επιπέδων της ομοκυστεΐνης στο
πλάσμα. Παράλληλα βοηθάει στη διατήρηση της φυσιολογικής
λειτουργίας του νευρικού συστήματος και συμβάλλει στο
σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων και στις μεταβολικές
διεργασίες για την παραγωγή ενέργειας.

To Condromed 400 mg είναι το νέο φαρμακευτικό
ÒÌÆÁÂÒuÂÔÆÊÊÌ½Ö×ÏÎÅÑÏÚÓ¾ÎÉÖÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖ'BSNBsyn. Η θειική χονδροϊτίνη ενδείκνυται για τη βραδείας
δράσης συμπτωματική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας
των γονάτων και τη γενική βελτίωση της ασθένειας.
Στην πρώτη περίπτωση, η συνήθης δόση είναι 800 mg
(2 καψάκια εφάπαξ) ημερησίως για τρεις μήνες, ενώ στη
δεύτερη,2 καψάκια εφάπαξ ημερησίως για τουλάχιστον
δυο χρόνια, χωρίς διακοπή. Το Condromed 400 mg
αντενδείκνυται σε παιδιά. Κυκλοφορεί σε κουτί που περιέχει
60 σκληρά καψάκια. Κάθε καψάκι περιέχει 400 mg θειικής
χονδροϊτίνης. Χορηγείται χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή.
Από τη Farmasyn

Από την Adelco

Αrtia, Φυσική ανακούφιση για τους δερματικούς ερεθισμούς

ĉĖċĐĉčĕĖċĒĐčĎĂĘēĒĐĖăĈą
ĖċĔ(/3(1
Μια νέα σειρά προϊόντων που προσφέρουν ανακούφιση στους ανθρώπους με
δερματικούς ερεθισμούς και συμπτώματα ακτινικής δερματίτιδας είναι τώρα διαθέσιμη
στα φαρμακεία με την υπογραφή της ELPEN.Τα προϊόντα Artia είναι φυσικής προέλευσης και έχουν προκύψει κατόπιν εξειδικευμένης επιστημονικής έρευνας. Στόχος τους είναι η αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των αναστρέψιμων
δερματικών αλλοιώσεων, όπως ξηρότητα, ερύθημα, κνησμός, αίσθημα καύσου,
απολέπιση, ελαφρά εγκαύματα που προκαλούνται από την έκθεση της
επιδερμίδας σε ακτινοβολία. Η σειρά προϊόντων διαθέτει εξειδικευμένη
κρέμα και αλοιφή, καταπραϋντικής και αναπλαστικής δράσης, ενώ
συμπληρώνεται από αφρόλουτρο το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο
για άτομα με ευαίσθητο δέρμα.
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ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Nail Fungus gel, ćčąĖĒėĔ

ğĎċĖĉĔĖěĐĐėęčĠĐ
Το Nail Fungus gel μελετήθηκε για
τη θεραπεία και τη πρόληψη των
μολύνσεων από τους μύκητες στα
νύχια των ποδιών και των χεριών.
Δρα αποτελεσματικά δημιουργώντας
ένα δυσμενές περιβάλλον για την
ανάπτυξη των μολύνσεων από
μύκητες.
Τα ενεργά συστατικά του είναι:
- ETHYL LACTATE (Γαλακτικό
Αιθυλένιο): Καθιστά όξινο το σημείο της εφαρμογής, κάνοντας το
pH δυσμενές για την ανάπτυξη του
μύκητα.
):%309:-&5):-63&" °ØÑ¾Â
Υδροξυλεθύλου): Βοηθά στη διευκόλυνση της ανανέωσης της επιφάνειας του νυχιού
- Εκχύλισμα από φλοιό λευκής ιτιάς:
Προάγει την αναδόμηση της επιφάνειας του νυχιού.
5&"53&&0*-²ÏÂÊÔ¼ÑÊÏ¼ÍÂÊÏÂ¿.FMBMFVDB ×®ÑÉÒÓÊÖ
48 δραστικές οργανικές ενώσεις, είναι αποτελεσματικό στις
μολύνσεις των νυχιών τοπικά.

3DVWDGHO&DSLWDQRφυτική
οδοντόπαστα Natural Herbs
Μια οδοντόπαστα σε μορφή Gel με φυτικά εκχυλίσματα τα οποία
παρέχουν ολοκληρωμένη υγιεινή και προστασία.
¦ËÆ×ÕÑÊÒÓ½ÒÁÎÔÆÒÉÓÉÖÆÑÊ¼×ÆÊ4VMGFUBM;O ÂØÔÆÎÓÊÌ¿u¿ÑÊÏ
ψευδάργυρου με καθαριστικές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες,
Whitehorn, IcelandicLichen, Εχινάκεια και AsiaticPennywort,
φυσικό αποσυμφορητικό με μαλακτικές ιδιότητες που βοηθούν
στην προστασία και την αποκατάσταση των ούλων, καθώς και
NJDSPHSBOVMFTÏØuÆÊÐÎÏØÎÓÉÎÍ®ÌÂÂÌ¿uÂÌÂÊÂÎ®uÆÒÂ
ÒÓÂÅ¿ÎÓÊÂÆÎÆÑÊ¼×ÆÊ1BSBCFOT 5SJDMPTBO 4PEJVN-BVSZM
4VMGBUF 4-4 ÌÂÊÒØÎÓÉÑÉÓÊÌ®GPSNBMEFIZEF
Η Pasta del Capitano κυκλοφορεί σε συσκευασία των 75ml
και σε συσκευασία ταξιδίου 25ml.
Από τη Health Plus

Από τη Health Plus

Φυσικά αντιβιοτικά από τη +HDOWK6LJQ
Τα φυσικά αντιβιοτικά προέρχονται από βότανα, φύλλα φυτών και φρούτα, ως
προϊόντα παρατήρησης και μελέτης. Χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά ως
πρώτη γραμμή άμυνας έναντι εποχικών ασθενειών, παρουσιάζοντας προληπτική και θεραπευτική δράση, αλλά και ως εναλλακτική λύση σε ασθενείς που
παρουσιάζουν αλλεργία στα φαρμακευτικά αντιβιοτικά.
- Το HS PANHEALTH περιέχει συστατικά της ελιάς (υδροξυτυροσόλη-τυροσόληελαιευρωπαΐνη) που δρουν αποτελεσματικά σε λοιμώξεις του αναπνευστικού,
όπως το κοινό κρυολόγημα, επεμβαίνοντας στη διαδικασία αντιγραφής και
πολλαπλασιασμού του DNA, δράση που έχει δειχθεί και έναντι του Η1Ν1.
- Το HS OREGANO OIL περιέχει ριγανέλαιο (καρβακρόλη-θυμόλη) που μειώνει
ÓÂÆ¾ÆÅÂÓÏØÇÍÆÈuÏÎÐÅÏØÖÂÑ®ÈÏÎÓÂ5/'BÌÂÊÅÊÂÒ®ÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿
περίβλημα των ιών, καθιστώντας το εξαιρετικά αποτελεσματικό έναντι
λοιμώξεων του γαστρεντερικού, ενώ έχει και αντιαλλεργική δράση που
αποσυμφορεί ταχύτατα τους βλεννογόνους.

«Με την υπογραφή της φύσης!»
Από την Health Sign
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/LYRVWLQ®Mην αφήνετε τις
αλλεργίες να σας ταλαιπωρούν!
Tο Livostin αποτελεί την αποτελεσματική και ασφαλή
λύση για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της
αλλεργικής ρινίτιδας
και επιπεφυκίτιδας
και τη Νο 1* αποτελεσματική θεραπεία για
τα συμπτώματα της
αλλεργίας. Είναι
το μόνο με ταχύτατη έναρξη και
μακρά διάρκεια
δράσης, χωρίς
κορτιζόνη, κατάλληλο για
καθημερινή
χρήση ακόμα
και από παιδιά από 1 έτους.
Περιέχει λεβοκαuÂÒÓ¾ÎÉ NHNMÌÂÊÅÊÂÓ¾ÔÆÓÂÊÒÆÅØÏuÏÑÇ¼Ö
ρινικό σπρέι και κολλύριο. Οι οδηγίες χρήσης είναι
οι εξής: για το ρινικό σπρέι, δυο ψεκασμοί σε κάθε
ρουθούνι από 2 έως 3-4 φορές την ημέρα και για το
κολλύριο, μια σταγόνα σε κάθε μάτι 2 έως 3-4 φορές
την ημέρα.
Από την Johnson & Johnson
* IMS Health, Αγορά Τοπικών Αντισταμινικών ΜΗΣΥΦΑ

óāąĕĉčēĀβιταμινούχων
συμπληρωμάτων διατροφής Sustenium
από τη Menarini Hellas
Το Sustenium Colors of Life ΜΙΧ 5 απευθύνεται σε όσους θέλουν να έχουν μια ισορροπημένη διατροφή. Διατίθεται σε μορφέςς
για ενήλικες και παιδιά.
Το Sustenium Plus είναι ιδανικό για ενίσχυση ενέργειας
σε ανθρώπους που
ασχολούνται με
σπορ ή έχουν πολύ
απαιτητική καθημερινότητα.
Το Sustenium Μαγνήσιο & Κάλιο
είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με
μαγνήσιο και κάλιο εμπλουτισμένο
με βιταμίνη C. Είναι ιδανικό για την
ενυδάτωση και αποκατάσταση ηλεκτρολυτών σε περιόδους έντονης
ζέστης και εφίδρωσης.
Το Sustenium Πολυβιταμινούχο
100 είναι πλούσιο σε ιχνοστοιχεία
και χορηγείται σε περίπτωση έλλειψης βιταμινών ή όταν το σώμα έχει
αυξημένη ανάγκη από τα μικροθρεπτικά συστατικά που περιέχονται στο
προϊόν.
Από τη Menarini Hellas

(R01A1, R01A6, S01G2, S01G3), Αξία (€), ΥΤD Αύγουστος '16)

óāĉĔĕĉčēāĔσυμπληρωμάτων διατροφής από
τη Menarini Hellas
Το Prostamol είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με Serenoa Repens, το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση των συμπτωμάτων από το ουροποιητικό σύστημα στην Καλοήθη
ΥΥπερπλασία Προστάτη.
Η νέα σειρά προβιοτικών Kaleidon uÆÓÏÑÏÃÊÏÓÊÌ¿ÒÓ¼ÍÆ×ÏÖ-BDUPCBDJMMVTSIBNOPTVT
GG, δρα προληπτικά κατά της διάρροιας από τη λήψη
αντιβιοτικών και αποτελεσματικά κατά των συμπτωμάτων
οξείας διάρροιας.
To Fastum Articolazione είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής
με Kολλαγόνο ΙΙ ComplexTM, το οποίο περιέχει φυσικό κολÍÂÈ¿ÎÏÓÁÏØ§§ÌÂÊ#PTXFMMJB£ÊÓÂu¾ÎÉ$ ÏØÒØuÃ®ÍÍÆÊ
στην υγεία των αρθρώσεων.
Από τη Menarini Hellass
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GUM ActiVital® Q10 ćčąėćčĂ

ĈĞĐĖčąĎąčĒğďąĎĀČĉ
āēą
Η GUM®, μία από τις κορυφαίες μάρκες παγκοσμίως στον τομέα της
στοματικής υγιεινής, παρουσιάζει την ActiVital®
Q10, μια ολοκληρωμένη
σειρά προϊόντων ειδικά σχεδιασμένων για
καθημερινή προστασία
μεγάλης διάρκειας, των
δοντιών και ούλων. Η οδοντόπαστα σε μορφή gel και το
στοματικό διάλυμα λειτουργούν συνεργατικά, παρέχοντας
πλήρη προστασία μέσω των αντιοξειδωτικών, συνένζυμο
Q10 και ρόδι, ενδυναμώνοντας τα δόντια και τα ούλα με τον
συνδυασμό ginger και χαμομηλιού. Παράλληλα, παρέχουν
πρόληψη μεγάλης διάρκειας ενάντια στον σχηματισμό οδοντικής πλάκας χάρη στον συνδυασμό φθορίου και ισομαλτιτόλης. Η σειρά ξεχωρίζει για την απαλή γεύση δυόσμου και
την αίσθηση φρεσκάδας που αφήνει στο στόμα!

$UWLFXODWLRQΓια ευκινησία στις
αρθρώσεις
Το Articulation είναι ένα νέο συμπλήρωμα διατροφής της σειράς
Naturactive.
Περιέχει εκχύλισμα μπαμπού, καθώς επίσης και εκχυλίσματα
τσουκνίδας και κιτρινόριζας (κουρκουμά), τα οποία συμβάλλουν
στη διατήρηση της ευκινησίας των αρθρώσεων. Διατίθεται σε
συσκευασία 15 φακελίσκων, με γεύση καραμέλας.
Από τη Pierre Fabre Farmaka

Από τη Pharmathen

èĐĖčĉĖěăĕĖĉĖċĖēčęĞĖěĕċĉĖċĕĉčēĀHELEN VITA
ANTI HAIR LOSS
Η νέα ολοκληρωμένη σειρά για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης HELEN VITA ANTI HAIR LOSS από τη Pharmex έρχεται να
ανατρέψει τα δεδομένα στην υποστηρικτική αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Συνδυάζει παραδοσιακές ουσίες, όπως καφεΐνη,
VSFB BSHBOPJM uÆÌÂÊÎÏÓ¿uÆÖÏØÒ¾ÆÖ¿ÕÖ SFEFOTZM® BVYJOBUSJDPHFOB®, με κλινικά τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα και
επιτυγχάνει να αναστείλει την τριχόπτωση αλλά και να ωθήσει τη δημιουργία νέας τρίχας. Η σειρά αποτελείται από τα προϊόντα:
)&-&/7*5""/5*)"*3-04450/*$."4,NM
)&-&/7*5""/5*)"*3-04450/*$(&-NM
)&-&/7*5""/5*)"*3-04450/*$.&/4)".100NM
)&-&/7*5""/5*)"*3-04450/*$80.&/4)".100NM
)&-&/7*5""/5*)"*3-04450/*$-05*0/NM
)&-&/7*5""/5*)"*3-0447JUBNJODBQT
Από τη Pharmex
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&5(7$1,$0$από τη

&\FOR)RUW
για τη φλεβολεμφική ανεπάρκεια
Το Cyclo 3 Fort δρα συνεργγιστικά στα τρία συστήματα
που προσβάλλονται στη
φλεβολεμφική ανεπάρκεια:
το αγγειοπροστατευτικό, το
λεμφοτονικό και το φλεβοτονικό. Μειώνει σημαντικά
την ένταση του πόνου, το
βάρος, την παραισθησία,
τις κράμπες και τη φλεβική
χωρητικότητα. Με τριπλή
δύναμη, παρέχει ταχεία και
μεγάλης διάρκειας πλήρη ανακούφιση των ασθενών. Αποτελεσματικότητα που αποδεικνύεται από μελέτη μετα-ανάλυσης.
Από τη Pierre Fabre Farmaka

QuietLife: êčąăą

ĎąďċĐğęĖąćčąĞďĒėĔ
Αϋπνία, ένα από τα βασικά προβλήματα που ταλαιπωρεί τον
σύγχρονο άνθρωπο.
Η απαιτητική
καθημερινότητα προκαλεί έντονη
σωματική
κούραση και
υπερένταση
που οδηγεί
πολλές φορές
σε έναν ανήσυχο
ύπνο. Το φυτικό ηρεμιστικό, QuietLife, είναι η απάντηση στην αϋπνία, χωρίς παρενέργειες ή πιθανότητα
εθισμού, με βασικό συστατικό του τη Βαλεριάνα. Περιέχει και άλλα φυτικά συστατικά όπως πασιφλόρα,
λυκίσκο, άγριο μαρούλι και λεοντόνουρο, γνωστά για
τις χαλαρωτικές, ηρεμιστικές και καταπραϋντικές τους
ιδιότητες, σε συνδυασμό με βιταμίνες του συμπλέγματος Β (Β1, Β2 και Β3) που συντελούν σε ένα υγιές
νευρικό σύστημα. Είναι η πιο εύκολη και άμεση λύση
για την καταπολέμηση της αϋπνίας.
Από τη Sarantis

«βοτάνη» του Ομήρου, στα σύγχρονα
επιστημονικά δεδομένα
Συνδυάζοντας 3 κρητικά βότανα σε συγκεκριμένες αναλογίες, με αγνό παρθένο ελαιόλαδο
και "παντρεύοντας" αυτή τη
δύναμη της κρητικής γης με
το κύρος της επιστήμης, δημιουργήθηκε το CRETAN IAMA.
Πρόκειται για ένα εγχείρημα
που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε αποκλειστικά στην Ελλάδα. Η επιστημονική ομάδα
ερευνητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΚρήÓÉÖ ÌÂÊ É 0-704 4$*&/$&
αξιοποίησαν τον πλούτο της ελληνικής γης, εξελίσσοντας την
παραδοσιακή γνώση και δημιουργώντας ένα καινοτόμο προϊόν
με διεθνή δυναμική, κατοχυρωμένο με παγκόσμια πατέντα.
Χαρακτηριστικά ο καθηγητής Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ηλίας Καστανάς, ένας από τους
διακεκριμένους ερευνητές της διεπιστημονικής ομάδας του
CRETAN IAMA, αναφέρει: «Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία
της εξέλιξης της έρευνας για το CRETAN IAMA είναι η αρμονική,
μακροχρόνια, εποικοδομητική, παραγωγική και συμπληρωματική συνεργασία του πρωτογενούς και δευτερογενούς αγροτικού
τομέα, μιας ερευνητικής ομάδας τεσσάρων επιστημόνων και
μιας ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας, οι οποίοι κατάφεραν,
στην Ελλάδα της κρίσης, να ξεκινήσουν, να προωθήσουν και
να μετουσιώσουν σε πράξη μια ιδέα».
Από την OLVOS SCIENCE

&22/1,*+7
για έναν απολαυστικό
ύπνο
Για τις αϋπνίες μετά τη κούραση και το
άγχος της μέρας, η λύση είναι το Cool
Night της σειράς Platinum Range από
την Power Health. Χάρη στα φυσικά
συστατικά του, μελατονίνη, χαμομήλι,
και λυκίσκο, φέρνει γρήγορα τον ύπνο
στα κουρασμένα μάτια με απόλυτα φυσικό τρόπο και χωρίς παρενέργειες. Για
ένα ύπνο απολαυστικό με ευχάριστο και ξεκούραστο πρωινό
ξύπνημα συστήστε στους πελάτες σας Cool Night!
Από τη Power Health
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óāąĘėĕčĎĀ
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Το ρινικό spray INFLUPROP , το
spray για το λαιμό GOLAPROP
και το ρινικό spray ALLERDEP
κυκλοφόρησαν πρόσφατα από την
PLA PHARMACEUTICALS
Τα κύρια Δραστικά τους συστατικά
είναι:
ΠΡΟΠΟΛΗ: με αντιφλεγμονώδη, αντισηπτική και αντιιϊκή δράση
κατά των ιών της γρίπης, του έρπητα και του αδενοϊού, για περιπτώσεις φαρυγγίτιδας και αμυγδαλίτιδας. Έχει βακτηριοκτόνο
δράση κατά των σταφυλόκοκκων και των στρεπτόκοκκων και
ενισχύει την άμυνα του οργανισμού.
ΕΧΙΝΑΚΕΙΑ: Χρησιμοποιείται για την προφύλαξη και τη θεραπεία
του κρυολογήματος καθώς και στη πρόληψη μολυσματικών
ασθενειών του ανώτερου αναπνευστικού. Μειώνει τον επεμβατικό
χαρακτήρα των ιών και των βακτηρίων.
ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ: Έχει αντιφλεγμονώδεις και βακτηριοστατικές
ιδιότητες. Χάρη στην περιεκτικότητά της σε φλαβονοειδή, προσφέρει καταπραϋντική δράση και αναπλάθει το ρινικό επιθήλιο.
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ: Φυσικό βιοπολυμερές με ενυδατική
δράση στο βλεννογόνο της ρινικής κοιλότητας. Ανακουφίζει από
το αίσθημα ξηρότητας που προκαλείται από τις φλεγμονώδεις
καταστάσεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.
Από την PLA PHARMACEUTICALS

êčą
ĎĒėēąĕāĐą
ĎąčēċĕāĐą
ĞĈčą
VENCIL
DAKTYLON gel
To VENCIL DAKTYLON Tired
legs gel ανακουφίζει από τα συμπτώματα της φλεβικής νόσου
και αντιμετωπίζει ήπιες φλεβικές διαταραχές των άκρων,
δυσφορία και αίσθημα βάρους.
Ενδείκνυται για κιρσούς, φλεβίτη, πρησμένα άκρα με αίσθημα
βάρους, συμπτωματική αντιμετώπιση των μυϊκών τραυματισμών και των διαστρεμμάτων,
τοπικά οιδήματα και αιματώματα
μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Περιέχει
β- εσκίνη, μενθόλη, εκχύλισμα
οξυμυρσίνης, αλόη και προβιταμίνη Β5.
Από τη VENCIL

'DIORQPJ
Ολοκληρωμένη ανακούφιση
των συμπτωμάτων της
χρόνιας φλεβικής νόσου
Το Daflon 500mg προσφέρει γρήγορη και ισχυρή
ανακούφιση από το αίσθημα βάρους στα πόδια,
το πρήξιμο, τον πόνο και τις κράμπες και προστατεύει το φλεβικό σύστημα σε βάθος χρόνου,
καθυστερώντας την εξέλιξη της φλεβικής νόσου.
Το Νο1 φλεβοτονικό σε πωλήσεις παγκοσμίως,
αποτελείται από πέντε φυσικά φλαβονοειδή, ουσίες που προέρχονται από τα εσπεριδοειδή, με
αποδεδειγμένη δράση στην καλή λειτουργία των
φλεβών. Είναι το μοναδικό που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία υψηλής τεχνολογίας και χάρη στη μοναδική micronisé του
μορφή, εξασφαλίζει διπλάσια απορρόφηση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ενδείκνυται για άντρες και για γυναίκες.
Η ΠΧΠ του προϊόντος βρίσκεται στη σελ.71.
Από τη Servier
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ēĒĕĉēĂąĐąĐĒĂĉ

=HROLWH'(72;Νέο προϊόν για την

Cool Caps!
Τα Cool Caps είναι ένα μοναδικό προϊόν σε σχήμα
μπίλιας, που μέσα της εμπεριέχει μια δεύτερη
μικρότερη μπιλίτσα. Η πρώτη λιώνει στη γλώσσα και
προσφέρει άμεσα
μια μοναδική αίσθηση φρεσκάδας και η
δεύτερη φτάνει και
λειώνει στο στομάχι, με αποτέλεσμα να
αυξάνεται η δράση
και η διάρκεια του.
Αυτό δίνει μια διπλή
δράση, δροσερή
αναπνοή από το στόμα και από το στομάχι. Είναι ιδανικό και
για ανθρώπους που
ακολουθούν δίαιτα
υψηλή σε πρωτεΐνη, για καπνιστές ή
για μετά το ποτό ή το
γεύμα.

αποτοξίνωση του οργανισμού!
Το Zeolite DETOX® ÓÏÎ¼ÏÑÏÚ¿ÎÓÉÖ461&3'00%4®, αποτελεί το πρώτο
ιατροτεχνολογικό προϊόν για την αποτοξίνωση του οργανισμού. Χάρη
στο φυσικό μηχανισμό δράσης του, εμποδίζει την απορρόφηση των
επιβλαβών και τοξικών ουσιών που φτάνουν στο γαστρεντερικό σωλήνα,
βοηθώντας την αποτοξίνωση σε περιπτώσεις ραδιο-χημειοθεραπείας,
περίσσειας βαρέων μετάλλων και ασθενειών που προκαλούνται από
οξειδοαναγωγική ανισορροπία. Κατάλληλο για επαγγελματίες που εκτίθενται σε περιβαλλοντικούς ρύπους, για χρόνια πάσχοντες από ασθένειες που επάγουν το οξειδωτικό στρες και για άτομα που αναζητούν
αποτοξίνωση από επιβλαβείς και τοξικές ουσίες.
Από τη SUPERFOODS

Από τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ĐāąēĒĜĞĐĖąćčąĈėĕĎĒčďčĞĖċĖą
ĎąčĈčĀēēĒčąαπό τη Win Medica
Το RETORAL® και το RETOBLOCK® είναι δύο νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία ρυθμίζουν το εντερικό περιεχόμενο επαναφέροντας στο
φυσιολογικό το ρυθμό κενώσεων σε περιπτώσεις δυσκοιλιότητας και
διάρροιας αντίστοιχα.
Το Retoral® χορηγείται για την αντιμετώπιση της χρόνιας και περιστασιακής
δυσκοιλιότητας, καθώς και για περιπτώσεις που απαιτείται μία εύκολη
κένωση, όπως αιμορροΐδες, ραγάδες ή μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.
Περιέχει ψύλλιο και πολυαιθυλενογλυκόλη, τα οποία χάρη στη συνεργική
τους δράση διογκώνουν και μαλακώνουν το εντερικό περιεχόμενο ανακουφίζοντας από τη δυσκοιλιότητα.
²Ï3FUPCMPDL® προσφέρει μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της διάρροιας.
Περιέχει καολίνη και φρουτο-ολιγοσακχαρίτες. Η καολίνη σταθεροποιεί το
εντερικό περιεχόμενο απορροφώντας υγρά και επιβλαβείς ουσίες όπως
βακτήρια και εντεροτοξίνες, ενώ οι φρουτο-ολιγοσακχαρίτες αποκαθιστούν
την εντερική χλωρίδα.
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Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: G.P. HELLENIC SOIL LTD
Κολοκοτρώνη 6, 1101, Λευκωσία, Τηλ: +302169009400

ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Emergen-C®:

ëĐčĕęğĕĖĉĖĒ
èĐĒĕĒĒčċĖčĎĞ
è
ĎąčćĉăĕĖĉ
ëĐāēćĉčą
Έ νέο προϊόν για την ενίσχυΈνα
ση του ανοσοποιητικού και την
απελευθέρωση ενέργειας ήρθε
και στην Ελλάδα, από τη Pfizer
$POTVNFS )FBMUIDBSF ²Ï
Emergen-C® είναι συμπλήρωμα διατροφής που παρέχει στον
οργανισμό 1000mg βιταμίνη
C, βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία με ένα απολαυστικό και
γγευστικό τρόπο. Το Emergen-C®
είναι διαθέσιμο σε δυο υπέροχες
γγεύσεις Πορτοκάλι και Λεμόνι
και διατίθεται σε φακελάκια
αναβράζουσας σκόνης, που διαλύεται εύκολα και γρήγορα στο
νερό! Kάθε φακελάκι περιέχει:
1000mg βιταμίνης C, αυξημένα επίπεδα βιταμινών του συμπλέγματος
Β, μαγγάνιο και ψευδάργυρο.

6LOGHQDILOąĞĖċ/\RILQ
Καινούργιοι ορίζοντες...
Καινούργιες γραμμές
Έχοντας μια πολυετή εμπειρία και μια πετυχημένη ποÑÆ¾ÂÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØÇÂÑu®ÌÏØ Ï¿uÊÍÏÖÆÓÂÊÑÆÊÐÎ'*/*9
'JOJYGBSNf-ZPGJOf7JWBY Ì®ÎÆÊÌÂÊÎÏÁÑÈÊÂÂÎÏ¾ÈuÂÓÂ
και καινούργιες βλέψεις και στο χώρο του φαρμακείου.
Εστιάζοντας λοιπόν στις απαιτήσεις της εποχής και θέτοντας σαν βάση την ευρηματικότητα, την αποδοτικότητα
και την αποτελεσματικότητα, η σιλντεναφίλη της εταιρίας Lyofin μπαίνει δυναμικά στο χώρο αυτό. Καινούργια
φάρμακα, καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά και
αποτελεσματικά συμπληρώματα διατροφής ακολουθούν
για να προστεθούν στην επιτυχημένη φαρέτρα του ομίλου.

Από τη Pfizer Consumer Healthcare

GlucoMen Areo óāąĉĒęĂĕĖċāĖēċĕċĕąĎęĀēĒė
H Menarini Diagnostics προσφέρει πάντοτε με αξιοπιστία ότι πιο σύγχρονο, ασφαλές και ακριβές για τη μέτρηση του σακχάρου. Για πρώτη
φορά, παρουσιάζει το GlucoMen Areo το μοναδικό σύστημα ανέπαφης
μεταφοράς δεδομένων που επιτρέπει την εύκολη, γρήγορη αλλά και
αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων για τη διαχείριση του διαβήτη.
Το υπερσύγχρονο λογισμικό του επιτρέπει τη μεταφορά των μετρήσεων
του σακχάρου στο κινητό ή στον υπολογιστή χωρίς καλώδιο σύνδεσης
uÆÓÉÎÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾Â/'$ ÏØÒØÎÅ¼ÆÊÓÊÖÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¼ÖÒØÒÌÆØ¼ÖuÆÓÂËÁ
τους ανέπαφα. Η νέα τεχνολογία 4ης γενιάς με δείκτες γεύματος και
άσκησης, αντιστάθμιση θερμοκρασίας και αιματοκρίτη, ρυθμιζόμενους
ÅÆ¾ÌÓÆÖØ¼ÑØ¿ÈÍØÌÂÊu¾ÂÖ ÂÍÍ®ÌÂÊuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÇÕÓÊÙ¿uÆÎÉÏÔ¿ÎÉ
για ακόμη περισσότερη ευκολία, γίνεται σύμμαχος στην καθημερινή
μέτρηση του σακχάρου.
Από τη Menarini Diagnostics
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NEO

¡ÎÐÏÒÍÕÃÈÃÇÂÇÉÃ×Ë¹ÌÍÕ¾ÃÏ»ÔÈ¾Ò¾ÏÆÐÊÌ½
ÄÆ¾ÑÅËÈ¾ÒÅÊÂÏÆË¹ÖÄÆÂÆË¹ÑÅÔÍÂÏÆÍÏÓÈÑÆÈ¹Ô
ÍÂÏÆÌÕ¹ÔÈ¾ÆÃÏÌËÑºÁ¾ÔÑÓË¾ÆÊÌÏÏÌÚÁÓË

uÍ¾É¹Ð½ËÒÂÐÅÊÂ¿ÐÅÃÖÐÆÈÂÈÕÖÉºÐÊ¾Ñ¾ ÂÆÁÆÈÊÂÉÂÑÅÊ¸Ë¾ÄÆ¾ÑÆÔ¾ËÄÈÂÔ
ÑÅÔÍÂÏÆÌÕ¹Ô»ÍÓÔÃÉÖ¾ÊÇÑË¿ÌÓÍ×ÕÉ¿Ê¹ÌÒÍ×Ê¿Õ ¿ÌÓ¼ÌÃÐÍÉÃÌÒ¿¾ÐÇ¿ÕÉ¿Ç
¿ÌÓ¼ÌÃÐÍÖ¿ËÍËÆÊÇÍ¾
u¾Ò¾Ïº×ÂÆ¾Í¾ÉÈ¾Æ¿ÂÉÑÆÎËÂÆÑÅËÍÏÓÈÑÆÈ¹ÖÄÆÂÆË¹
uÆ¾ÑÅÏÂºÑÌÃÖÐÆÈ»P(ÑÅÔÍÂÏÆÌÕ¹Ô
uÏÌÐº×ÂÆÈ¾Æ¾ÍÌÑÏ¸ÍÂÆÂÏÂÒÆÐÊÌ½ÔÈ¾ÆÑÏÆ¿¹ÕÏÅÐÑÅË¾Í¾É¹ÖÃ¹ÑÌÖ¾ÃÏÌ½
uÏÌÂÑÌÆÊ×ÂÆÆÁ¾ËÆÈÑÅËÍÂÏÆÌÕ¹ÄÆ¾ÑÅÒÂÏ¾ÍÂº¾ÊÂ0ROCTO 3YNALAR.®ÈÏ¸Ê¾

©¡¢¡
uÃ¾ÏÊ»×ÂÑ¾ÆÈ¾ÒÅÊÂÏÆËÐÑÅËÍÂÏÆÍÏÓÈÑÆÈ¹ÍÂÏÆÌÕ¹Á½ÌÃÌÏ¸ÔÅÊÂÏÅÐºÓÔ¹
»ÐÌÐÖÕË¾Í¾ÆÑÂºÑ¾Æ ÈËÌËÑ¾Ô¾Í¾É»Ê¾Ð×È¾ÆÇÂÍÉ¸ËÂÑ¾ÆÊÂÈ¾Ò¾Ï»ËÂÏ»
u©ÏÅÐÆÊÌÍÌÆÂºÑ¾ÆÄÆ¾ÑÅËÈ¾ÒÅÊÂÏÆË¹ÖÄÆÂÆË¹Ñ»ÐÌÐÂÍÂÏÆ»ÁÌÖÔ½ÃÂÐÅÔ»ÐÌÈ¾Æ
¸Ç¾ÏÐÅÔÑÓËÐÖÊÍÑÓÊÑÓËÑÓË¾ÆÊÌÏÏÌÚÁÓË

Ó

ÉÆËÆÈÂÉÂÄÊ¸ËÌ¾ÑÉÉÅÉÌÄÆ¾È½ÅÐÅÈ¾ÆÄ¾ÉÌÖÕº¾
+¾ÉÉÖËÑÆÈ»|40ml

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

7XP%LRWL[για το σύνδρομο
ευερέθιστου εντέρου
Το TumBiotix της Quest είναι ένα εξειδικευμένο προβιοτικό συμπλήρωμα διατροφής που έχει σχεδιαστεί
ειδικά για όσους υποφέρουν από σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή σπαστική
ÌÏÍ¾ÓÊÅÂ²Ï5VN#JPUJYÆριέχει έναν μοναδικό συνδυασμό των προβιοτικών
-QMBOUBSVN -BDJEPQIJMVT
ÌÂÊ-SIBNOPTVT ÓÂÏÏ¾Â
βάσει μελετών μειώνουν τα
συμπτώματα του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου,
όπως τα φουσκώματα, τα
αέρια και τον πόνο στην κοιλιά. Ιδανικό και για άτομα
που η λειτουργία του εντέρου τους διαταράσσεται από το
άγχος ή την κακή διατροφή.
Σε κάψουλες DR caps που απελευθερώνουν τα προβιοτικά κατευθείαν στο έντερο εξασφαλίζοντας τη μέγιστη
δράση τους. Χωρίς λακτόζη, αλάτι, μαγιά, σίτο ή γλουτένη.
Κατάλληλο για χορτοφάγους και vegans.
Από τη Douni Health Products

ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ

Η Adelco σε συνεργασία με τη
Pharma Line λανσάρει ĈėĒĐāą

ēĒĜĞĐĖą
V
VISCOFLU®
για την ευεξία
των αεραγωγών
Πρόκειται για ένα προϊόν με αποτελεσματική βλεννολυτική δράση
γγια την ευεξία των αεραγωγών.
Ρευστοποιεί τις εκκρίσεις τους,
υποστηρίζει την κάθαρση του
βλεννοκροσσωτού επιθηλίου και προωθεί την αναπνευστική
επάρκεια. Βοηθάει στην προστασία του βλεννογόνου από το οξειÅÕÓÊÌ¿ÒÓÑÆÖÆÑÊ¼×ÆÊ¯ÂÌÆÓØÍÏ-ÌØÒÓÆÜÎÉNH #ÊÓÂu¾ÎÉ
C 200mg, Προμελάση 33mg, Ριβοφλαβίνη (Β2) 1,40mg
Αντιδιαρροϊκό SMECTIDRAL
Με αντιδιαρροϊκή και ενυδατική δράση, χωρίς συστημικές επιπτώσεις, για οξεία και χρόνια γαστρεντερίτιδα. Το SMECTIDRAL μειώνει τα επεισόδια
διάρροιας και τη συχνότητά τους, προωθεί την
αποτοξίνωση του γαστρεντερικού περιβάλλοντος
και προλαμβάνει την αφυδάτωση.
Περιέχει: Διοσμεκτίτη 3,00g, Χλωριούχο Νάτριο
0,263g, Χλωριούχο Κάλιο Ο,0373g, Κιτρικό Τρινάτριο 0,147g, Γλυκόζη (άνυδρη δεξτρόζη) 1,982g.

óëõ$UWHODF®&RPSOHWHĖċĔ%DXVFK/RPEγια ενυδάτωση
μακράς διάρκειας και άμεση ανακούφιση των οφθαλμών
Η υπερβολική εξάτμιση των δακρύων είναι η κύρια αιτία
της ξηροφθαλμίας και ταλαιπωρεί το 90% των ασθενών1.
Το νέο Artelac® Complete της Bausch+Lomb αναπληρώνει όλα τα στρώματα της στοιβάδας των δακρύων και
αποτελεί ιδανικό προϊόν για όσους υποφέρουν από σειρά
συμπτωμάτων της ξηροφθαλμίας, όπως αίσθημα καύσου,
δακρύρροια, θολή όραση και κόπωση. Το έξυπνο τριπλό
ενυδατικό σύστημα ενυδάτωσης του Artelac® Complete
περιέχει 0,24% υαλουρονικό οξύ, γλυκερίνη, καρβομερές
και λιπίδια, προσφέροντας έτσι πλήρη αναπλήρωση της
στοιβάδας των δακρύων. Δεν περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα
και συντηρητικά. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες: φιαλίδιο
10ml και 30 αμπούλες μίας δόσης 0,5ml.
1
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Από τη PharmaSwiss Hellas

Complete
¢ÌÖÃ¬ÑÓÐÇÆÈÀ¬ÄÐÇ
ÊÀÈÀÊÏ¬ÔÃÈ¬ÏÊÄÈÀÔÀÌÀÊÍ¿ÅÈÐÇ

ROYRV

¬¡
 ¯Ì¹ÈÕËÌÏ¾ÏÐÆ¿
ÃËÕÂ«ÐÒÏÆÓÅÇ¿«ÐÇ¿
ÌÕ¿ÎÌÕÏÇ«ÖÌÕË
±à
ÈÆÎ¼ÐÆÐ¿ É¼ÒÏÆ
¿»ÏÑÆ¿É¿¾ÏÌÕÉ¿ÇÂ¿ÉÎ¾ÎÎÌÇ¿
p±ÒÎ»ÓÕËÐÆÎÆÐÇÉ«
p±ÒÎ»Ó®ÕÑÇÏÐÇÉ¼Ç«ÊÕ¿

0,24% HA
ËÖÊÄÏ¼ÌÇ
¦ÀÏÁÍÄÏºÔ
È¼ÃÈÀ
±à

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ùĘđĊėĆĎĔĎĖēĄďĆĎ
üĆĔĆďĆēčăďĊĕ
ôĂĆēđėĂĐĆ
ĖĘđĊĔĈĆĖĄĆĕ
ďĆĎĘČĔĊĖĎġđ
ĖėĆęĆĔĆďĊĄĆ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Με τη συρρίκνωση της φαρμακευτικής αγοράς, το
χονδρεμπόριο αντιμετωπίζει μαζί με τα φαρμακεία
τις επιπτώσεις της κρίσης. Τα περιθώρια κέρδους
έχουν μειωθεί καθώς και ο όγκος πωλήσεων,
¿×Êu¿ÎÏÒÓÂÇ®ÑuÂÌÂÂÍÍ®ÌÂÊÒÓÂ05$ uÆ
πολλές εταιρείες να αναλαμβάνουν οι ίδιες τη
διανομή των προϊόντων τους. Παράλληλα ο
χρόνος αποπληρωμής των φαρμακείων- πελατών
τους έχει αυξηθεί με την αύξηση του χρόνου
αποζημίωσης των φαρμακείων από τον κρατικό
φορέα ασφάλισης. Υπάρχει φως στο τούνελ;

Τι περιμένω
από τον προμηθευτικό
μου συνεταιρισμό και
τη φαρμακαποθήκη μου;

ĆąĕčĎĀ
ąčĖĂąĖąĖěĐ
ĘąēąĎĒĒčĠĐ

ò

πήκαμε σε μια περίοδο αλλαγών. Το κράτος
εύλογα πρέπει να κάνει
οικονομία αφού δεν έχει
χρήματα, με τη δικαιολογία ότι θέλει να
θεσπίσει τις «σωστές τιμές «. Οι αμιγώς
φαρμακευτικές εταιρείες θέλουν και
αυτές να κάνουν οικονομία λόγω των
ÆÊÇÏÑÓ¾ÒÆÕÎÏØ¼×ÏØÎuÆÓÂSFCBUFT
ÌÂÊÓÂDMPXCBDLÌÂÊÂÑ®ÍÍÉÍÂÎÂ¼Ñθουν πιο κοντά με τα φαρμακεία για να
κτίσουν συμμαχίες. Τα φαρμακεία αναζητούν και αυτά νέες πηγές εσόδων για

να επιβιώσουν. Κάθε παίκτης της αλυσίδας διανομής του φαρμάκου προσπαθεί
να υπερασπίσει τα συμφέροντα του και
ψάχνει για λύσεις.
Ιδιαίτερα στο χονδρεμπόριο οι παράλληλες εξαγωγές και η αναζήτηση καλύτερης οργάνωσης της διανομής και μεταφοράς, φέρνουν έσοδα, δημιουργούν
όμως παράλληλα προβλήματα κυρίως
με ελλείψεις φαρμάκων, οι οποίες συνεχώς πολλαπλασιάζονται και δημιουργούν
«πονοκέφαλο» στους φαρμακοποιούς
και ασθενείς.

Γρήγορες αποστολές φαρμάκων και χωρίς λάθη, αξιόπιστο και αποτελεσματικό
τηλεφωνικό κέντρο, διαφάνεια στις συναλλαγές...
Οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί και οι
φαρμακαποθήκες είναι οι απαραίτητοι συνεργάτες του φαρμακοποιού και
έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο να
παίξουν στη λειτουργία του σύγχρονου
φαρμακείου.
Αυτό που ζητάνε πρώτα απ’ όλα οι φαρμακοποιοί από τον προμηθευτή τους είναι να παραδίδει εγκαίρως και σωστά
τις παραγγελίες των φαρμάκων, ώστε
κι εκείνοι με τη σειρά τους να μπορούν
να ικανοποιήσουν τους ασθενείς τους.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

1ο αίτημα: Εξασφάλιση ενός δημόσιου αγαθού
Το πιο σημαντικό που αναζητούν οι φαρμακοποιοί από τον προμηθευτή τους είναι
να εξασφαλίσουν την υπηρεσία να μπορούν να προσφέρουν το φάρμακο στον
ασθενή- πελάτη τους όταν το έχει ανάγκη, που όπως ορίζεται από τον Κώδικα
Δημόσιας Υγείας, αποτελεί ένα δημόσιο αγαθό. Έτσι οι προμηθευτές έχουν την
υποχρέωση να παραδίδουν τα φάρμακα εντός 24 ωρών σε όλα τα φαρμακεία
ÏØÂÎ½ÌÏØÎÒÓÉÎÆÑÊÏ×½ÓÏØÖ ÎÂ¼×ÏØÎÅÊÂÔ¼ÒÊuÏÓÏÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ
και το απόθεμά τους να μπορεί να εξασφαλίζει την κάλυψη της περιοχής σε
φάρμακα για χρονικό διάσημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων.
Η αλήθεια είναι ότι οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί και οι φαρμακαποθήκες
συχνά κάνουν περισσότερα από τις υποχρεώσεις τους, αφού εξασφαλίζουν
την αποστολή φαρμάκων μέχρι και δυο φορές μέσα στην ίδια μέρα και πολλές
φορές και παραπάνω…
Το γεγονός αυτό εξηγεί και την ικανοποίηση των περισσότερων συνεργαζόμενων
φαρμακείων σε ό,τι αφορά τη διανομή των φαρμάκων. Επιπρόσθετα, ο διανομέας
χονδρικής συχνά εκτελεί κι άλλα καθήκοντα, όπως, για παράδειγμα, ο σεβασμός της αλυσίδας διανομής για τα θερμοευαίσθητα φάρμακα που χρειάζονται
ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και διανομής.

2ο αίτημα: Καλή διαχείριση
των ελλείψεων
Οι ελλείψεις στον ανεφοδιασμό που
είναι όλο και πιο συχνές, αποτελούν το
γκρίζο σημείο στη διανομή των φαρμάκων. Κάποιοι μπορεί να μιλήσουν για
τις υπερβολικές παράλληλες εξαγωγές
(μια δραστηριότητα που αποφέρει κέρδος και ισοσκελίζει τυχόν απώλειες από
τη διανομή) και άλλοι να πουν για τα πολύ
αυστηρά ποσοστά εκπτώσεων. Ωστόσο,
είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τις
περιπτώσεις και να καθορίσει ποιος είναι
ο υπεύθυνος ανάμεσα στη φαρμακευτική εταιρεία και στον χονδρέμπορο. Και
είναι ακόμη πιο δύσκολο, επειδή, όπως
συνηθίζεται, ο ένας κατηγορεί τον άλλο.

3ο αίτημα: Μικρά ποσοστά σφάλματος
Ένα πολύ σημαντικό σημείο στη συνεργασία του Φαρμακοποιού με τον χονδρέμπορο είναι να μπορέσει ο πρώτος να
ικανοποιήσει τις ανάγκες των ασθενών- πελατών του. Στις
μέρες μας, οι περισσότεροι προμηθευτές φαρμάκων χρησιμοποιούν όλα τα σύγχρονα μέσα και έχουν αυτοματοποιήσει
τις διαδικασίες ετοιμασίας της παραγγελίας και διανομής με
αποτέλεσμα τα πολύ χαμηλά ποσοστά λάθους.

4ο αίτημα: Τηλεφωνική διαθεσιμότητα
Από τη στιγμή που η αγορά βρίσκεται σε κρίση, οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί
και οι φαρμακαποθήκες προσπαθούν για το καλύτερο, με στόχο να βελτιώσουν
τις υπηρεσίες και την κερδοφορία τους. Πρώτα απ’ όλα προσπαθούν να βελτιώσουν τη λειτουργία της επιχείρησής τους κάνοντας διανομές λιγότερο συχνά
(να παραδίδουν δυο φορές την ημέρα, ενώ συνήθιζαν να προγραμματίζουν
αποστολές τρείς ή τέσσερις φορές την ημέρα). Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι
μερικοί μείωσαν το προσωπικό τους, ενώ δεν πρέπει να παραλείψουμε να
πούμε ότι κάποιοι αναγκάστηκαν να κλείσουν.
Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν λιγότερα άτομα για να απαντήσουν στις τηλεφωνικές κλήσεις, οπότε συναντάμε όλο και πιο συχνά τηλεφωνικές πλατφόρμες
με τις οποίες δεν είναι πάντοτε εύκολο να συνεννοηθείς. Συχνά συμβουλευόμαστε τις διαδικτυακές σελίδες των προμηθευτών, μερικές μάλιστα από αυτές
είναι πολύ καλά δομημένες. Ωστόσο τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει την
ανθρώπινη επαφή, ας το παραδεχτούμε.
Επιπλέον, η επικοινωνία με τα αυτοματοποιημένα τηλεφωνικά κέντρα δεν είναι
πάντοτε εύκολη και αποτελεσματική, ιδιαίτερα τη στιγμή που έχουμε μπροστά
στον πάγκο μας έναν ασθενή τον οποίο θέλουμε να εξυπηρετήσουμε και να
του δώσουμε απαντήσεις.
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5ο αίτημα: Οικονομική
υποστήριξη
Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο κάποιοι
προμηθευτικοί συνεταιρισμοί και φαρμακαποθήκες να στηρίζουν οικονομικά
τα φαρμακεία-πελάτες τους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Για
παράδειγμα, μπορούν να προτείνουν
να μοιράσουν τις πληρωμές σε δόσεις
ή ακόμη και να μειώσουν το χρέος του
Φαρμακείου.
Η αλήθεια είναι ότι οι χονδρέμποροι μπορούν να γίνουν οι ίδιοι «πιστωτές έκτακτης ανάγκης» όταν η τράπεζα αρνείται
να καλύψει το δάνειο τους ή αρνείται ένα
νέο επιχειρηματικό δάνειο. Όπως είναι
λογικό, στην περίπτωση αυτή, οι τόκοι
δανεισμού στους πελάτες τους θα είναι
πιο υψηλοί από τους τόκους της τράπεζας. Χάρη όμως σε αυτή τη μεταχείριση
πολλά φαρμακεία κατάφεραν να επιβιώσουν στη διάρκεια της κρίσης. Χωρίς τη
βοήθειά του χονδρεμπορίου θα υπήρχαν
πολλά περισσότερα φαρμακεία που θα
είχαν διακόψει τη δραστηριότητά τους!

6ο αίτημα: Περισσότερη διαφάνεια
Εκπτώσεις που δεν δόθηκαν στο ακέραιο, υπολογισμοί τιμών και εκπτώσεων εντελώς αδιαφανείς… είναι μερικά από τα προβλήματα πληρωμών που εμφανίζουν οι χονδρέμποροι και συχνά αναστατώνουν τους
φαρμακοποιούς. Ορισμένοι μάλιστα δεν πρέπει να διστάζουν να κάνουν
καταγγελίες στον Φαρμακευτικό Σύλλογο.
Ωστόσο το πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο από τη μία πλευρά. Το μέσο
ποσοστό έκπτωσης που κάνουν οι χονδρέμποροι είναι περίπου 1% στο
φάρμακο. Βέβαια μερικοί ανακοινώνουν μέσο ποσοστό ακόμη και 3% στα
διαθέσιμα φάρμακα που στην ουσία δεν εφαρμόζεται σε όλα τα φάρμακα
(και φυσικά όχι στις ελλείψεις), 5% στα ΜΗΣΥΦΑ και 11% στα παραφάρμακα. Οι φαρμακοποιοί, από την πλευρά τους, δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι από αυτή την εμπορική προσέγγιση. Στην πραγματικότητα, οι
χονδρέμποροι για να κάνουν καλύτερες εκπτώσεις σε έναν καλό τους
πελάτη, κόβουν το ποσοστό της προμήθειας τους ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, την τιμή και το ΦΠΑ των προϊόντων. Επιπρόσθετα, τα φάρμακα
ψυγείου και οι ναρκωτικές ουσίες εξαιρούνται από τις προμήθειες και
εκπτώσεις, ενώ χρειάζεται μια σημαντική επένδυση και από τον χονδρέμπορο και τον φαρμακοποιό για τη φύλαξη τους. Συνοψίζοντας, είναι
πρακτικά αδύνατο για έναν φαρμακοποιό να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται,
ακόμη κι αν το ποσοστό της έκπτωσης είναι καταγεγραμμένο στο τιμολόγιο που λαμβάνει από τον προμηθευτή για την κάθε σειρά προϊόντων.

7ο αίτημα: Πρόσθετες υπηρεσίες
Επιλεκτικές κεντρικές αγορές, δίκτυο φαρμακείων, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, παροχή ορθοπεδικών υλικών φροντίδας στο σπίτι, υπηρεσίες
πληροφορικής, Merchandising και εργαλεία επικοινωνίας... Οι σημερινοί
προμηθευτικοί συνεταιρισμοί έχουν στραφεί και σε άλλες παράλληλες
επικερδείς επαγγελματικές δραστηριότητες ώστε να αντιμετωπίσουν την
οικονομική κρίση και την πτώση της απόδοσης της επιχείρησής τους.
Οι υπηρεσίες αυτές είναι για τον προμηθευτή χονδρέμπορο ένας τρόπος
να προετοιμαστούν για το άνοιγμα του επαγγέλματος, έχοντας ήδη αρκετά
φαρμακεία που εξυπηρετούν στο δικό τους σύστημα. Ορισμένοι φαρμακοποιοί μάλιστα, είτε από δική τους επιλογή, επειδή το θεωρούν πιο
εύκολο, είτε επειδή έχουν οικονομικές δεσμεύσεις απέναντι σε κάποιον
προμηθευτικό συνεταιρισμό, υιοθετούν αυτές τις υπηρεσίες. Η αλήθεια
βέβαια είναι πώς χρειάζεται να κάνει κανείς τη σχετική έρευνα αγοράς,
ώστε να καταλήξει στην πιο συμφέρουσα προσφορά που θα ικανοποιήσει
τις δικές του ανάγκες.

Αναζητήσαμε απαντήσεις σε όλα αυτά από μερικούς παίκτες
της χονδρικής διανομής
Παρακάτω παρουσιάζονται 2 Συνεταιρισμοί και 2 Φαρμακαποθήκες που μας μιλούν για
τους στρατηγικούς στόχους τους, τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πελάτες τους
και πως ατενίζουν το μέλλον τους.
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öĊĈĆĐĠėĊĔēĕğĎĐēĕĉĎĆđēăĕęĆĔĆďĊĘėĎďġđ
ďĆĎĆĔĆęĆĔĆďĊĘėĎďġđĔēĝğđėĜđĖėČđìĐĐāĉĆ

Από τον ΑΝΔΡΕΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ,
Φαρμακοποιό, Πρόεδρο του Ομίλου ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

Ταυτότητα
0ÑÏuÉÔÆØÓÊÌ¿Ö ØÎÆÓÂÊÑÊÒu¿ÖªÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ¢ÓÓÊÌ½Ö
(ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.) είναι ο πιο σύγχρονος και δυναμικά αναπτυσσόμενος Όμιλος εταιρειών που εστιάζει στις σύγχρονες
ανάγκες του φαρμακείου. Αποτελεί σήμερα τον πρώτο διανομέα φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων
και υπηρεσιών στη ελληνική αγορά και τον 146ο διανομέα
παγκοσμίως. Προχωρά μπροστά με μεθοδικότητα και επιτυχή επιλογή επιχειρηματικών κινήσεων που εγγυώνται την
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και την κατοχύρωση της
ηγετικής του θέσης στην αγορά, αυξάνοντας κάθε χρόνο το
μερίδιο αγοράς. Οδηγεί τις εξελίξεις με συλλογική προσπάθεια, αίσθημα ευθύνης, περίσσια αφοσίωση και ζήλο, αξίες
και φιλοσοφία που διέπουν και ενισχύουν διαχρονικά την
αξιοπιστία του.
Ο Όμιλος είναι πιστοποιημένος από το διεθνούς εγκυρόÓÉÓÂÖÇÏÑ¼Â57"6453*")&--"4 ÌÂÓ®*40
Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, αφορά τις δραστηριότητες εμπορίας, αποθήκευσης και διανομής φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων καθώς και ειδών
φαρμακείου. Επίσης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση
 ÓÏØ³ÏØÑÈÆ¾ÏØ³ÈÆ¾ÂÖÌÂÊÑ¿ÎÏÊÂÖ ÅÊÂÔ¼ÓÆÊÊστοποίηση για εμπορία, αποθήκευση και διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Αποστολή
Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους μετόχους του και η
στήριξη του σύγχρονου φαρμακείου, ανεξαρτήτου μεγέθους,
αποτελούν βασικούς στρατηγικούς στόχους του Ομίλου.
Επιπλέον επιδιώκει ουσιαστικές και αποδοτικές για τους
μετόχους του συμφωνίες με τους προμηθευτές του, ενισχύοντας παράλληλα την αξιοπιστία του απέναντί τους, ώστε να
απολαμβάνουν άριστη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα τους.

Δράσεις
Ο Όμιλος ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. συνεργάζεται με περισσότερους
από 350 προμηθευτές, με όρους εμπορικής διαφάνειας και
προς όλους. Εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 1.700 φαρμακεία, διακινώντας πάνω από 180.000 τεμάχια την ημέρα,
προσφέροντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Μέσα σε
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αυτό το πλαίσιο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι ενημεÑÐÒÆÊÖfÆÌÂÊÅÆÁÒÆÊÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎfuÆÓ¿×ÕÎÓÏØ 
οι οποίοι με τη σειρά τους αποτελούν ένα βασικό κρίκο της
αλυσίδας της πρωτοβάθμιας υγείας. Η γκάμα των υπηρεσιών προς τους πελάτες εκσυγχρονίζεται και διευρύνεται
διαρκώς, σε μία προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας του
σύγχρονου φαρμακείου.

Προκλήσεις
Αδιαπραγμάτευτο και καθημερινό μέλημα του Ομίλου
ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. είναι η εξασφάλιση πληρότητας και επάρκειας προϊόντων προς τα φαρμακεία, γεγονός που αποτελεί για τον Όμιλο μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει.
Με ευαισθησία για τη διασφάλιση όχι μόνο της δημόσιας
υγείας, αλλά και της αξιοπιστίας των φαρμακοποιών, έναντι του κοινού τους, έχει καταφέρει να τους εφοδιάζει με
απαραίτητες ποσότητες φαρμάκων, απέχοντας συνειδητά
από το παράλληλο εμπόριο, σε μία περίοδο που η έντονη
εξαγωγική δραστηριότητα δημιουργεί τεράστιες ελλείψεις.
Επιπρόσθετα η συνεχής μείωση της αξίας των φαρμάκων,
μετά από τα αλλεπάλληλα Δελτία Τιμών, αποτελεί ακόμα
μία μεγάλη πρόκληση για τη βιωσιμότητα των μετόχων του.

Η εξέλιξη του χονδρεμπορίου
Στο μέλλον, εταιρείες που διαθέτουν αρχές, κεφαλαιακή
επάρκεια και επιδιώκουν τη δημιουργία πρόσθετης αξίας
στους πελάτες αλλά και στους προμηθευτές, μέσα από σύγχρονες μεθόδους διανομής προώθησης, θα διαδραματίσουν
ακόμα σπουδαιότερο ρόλο στη διακίνηση φαρμακευτικών
προϊόντων.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

õòïñõøöëïûèøúó
÷ēĐĘĉĠđĆēĕēĔĈĆđĎĖğĕĖėăĔĎĒČĕėēĘęĆĔĆďĊĄēĘ
Από τον ΘΑΝΑΣΗ ΜΟΥΧΤΗ,
Γενικό Διεθυντή ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ

Προφίλ και στόχοι
Οι στόχοι και η πορεία του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι
με την ανάπτυξη των φαρμακείων μελών του. Ζούμε σε ένα κόσμο
που μεταβάλλεται ραγδαία και απαιτεί συνεχώς προσαρμογές. Το
περιβάλλον διεθνώς ευνοεί τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες
παρεμβαίνουν στους διεθνείς οργανισμούς και τις κυβερνήσεις,
προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις ευνοϊκές για αυτές.
Η μόνη άμυνα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η συσπείρωσή τους γύρω από μεγάλα και υγιή συνεταιριστικά σχήματα όπως
είναι ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ, ο οποίος είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια
φαρμακαποθήκη. Είναι ένας πολυδύναμος οργανισμός στήριξης,
ανάπτυξης και μετεξέλιξης του φαρμακείου και του νέου του ρόλου, στο περιβάλλον της συνεχούς απελευθέρωσης της αγοράς.

Σύγχρονες υπηρεσίες
Ο Συνεταιρισμός μας παρέχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που ενδυναμώνουν το φαρμακείο και το κάνουν πιο ισχυρό απέναντι
στα ανταγωνιστικά κανάλια διανομής.
Προσφέρει πλήρη τεχνολογική και μηχανογραφική υποστήριξη, εξειδικευμένο προσωπικό για ανάπτυξη και προώθηση
καταναλωτικών προϊόντων στο φαρμακείο, καθώς και εκπαίδευση για επιστημονικά και επαγγελματικά θέματα για τους
φαρμακοποιούς και τους βοηθούς τους.
Ειδικά σε θέματα logistics διαθέτει συχνά, τακτικά δρομολόγια αλλά και ευελιξία σε κάλυψη έκτακτων αναγκών των φαρμακείων, είτε αστικών, είτε απομακρυσμένων και ακριτικών περιοχών.
Με μια πολύ ευρεία γκάμα προϊόντων, καλύπτει την οποιαδήποτε ζήτηση με τις καλύτερες εκπτώσεις της αγοράς, ενδυναμώνοντας τη δοκιμαζόμενη κερδοφορία του φαρμακείου.
Η ηλεκτρονική μας υπηρεσία b2b.peifasyn.gr έχει καταξιωθεί στην αγορά, κερδίζοντας τις εντυπώσεις, τόσο των φαρμακοποιών, όσο και των εταιρειών που συμμετέχουν με την προώθηση των προϊόντων τους. Με καινοτόμα χαρακτηριστικά,
¿ÕÖDPOUFOUNBSLFUJOH BEWFSUJTJOH MPZBMUZQSPHSBNT OFXTMFUUFST ÑÏÒÇ¼ÑÆÊÒÓÂu¼ÍÉuÂÖÍ½ÑÉÑÏÚÏÎÓÊÌ½ÆÎÉu¼ÑÕÒÉ 
πρόσβαση σε μοναδικές προσφορές, δυνατότητα παραγγελίας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Σχετικά με το διογκούμενο πρόβλημα της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς που είναι οι ελλείψεις, ο Συνεταιρισμός μας
το διαχειρίζεται με ένα πολυμελές team, το οποίο φροντίζει συστηματικά την κάλυψη των αναγκών των φαρμακείων μας.
Όσον αφορά στη συνεργασία με τις εταιρείες προϊόντων φαρμακείου, πέρα από τη συνεπή και αδιάλειπτη διανομή, ο ΠΕΙ.
ΦΑ.ΣΥΝ διασφαλίζει άριστες συνθήκες αποθήκευσης και διανομής, ενώ προσφέρει ειδικές συνεργασίες προώθησης με
την ομάδα των πωλήσεων.

Επενδύοντας στην ανάπτυξη
Με δεδομένες τις επικείμενες ανακατατάξεις σε όλα τα επίπεδα της φαρμακευτικής αγοράς και προκειμένου να ισχυροποιήσει τη θέση του, αλλά και να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό των μελών του από το ‘’φαρμακείο: πωλητή φαρμάκων’’
στο ‘’φαρμακείο υπηρεσιών υγείας’’, ο Όμιλος ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ προβαίνει σε αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του, αλλά και σε
σημαντικές επενδύσεις, με επέκταση κτιριακών και τεχνολογικών υποδομών, που αγγίζουν τα 3 εκατ. €. δίνοντας παράλληλα
περαιτέρω ώθηση ανάπτυξης.
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úóèòïðíûąēąĎąĒČĂĎċèë
óĊĊĉĔĆĎĜĂđČęĎĐēĖēęĄĆĊĒĂĐĎĒČĕ
Από τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ,
Φαρμακοποιό
Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού

Το προφίλ και η στρατηγική μας
Η πολύχρονη παρουσία μας, η ανθρώπινη εξυπηρέτηση και η προσωπική
επαφή με τους πελάτες μας, χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης με αμοιβαίο όφελος.
Θεωρούμε το φάρμακο απαραίτητο αγαθό για τη δημόσια υγεία και το αντιμετωπίζουμε με επιστημονική και επαγγελματική ευθύνη.
Στοχεύουμε σε άριστες αποθηκευτικές, προμηθευτικές και επικοινωνιακές υπηρεσίες, με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, υπευθυνότητα και συνέπεια. Παρέχουμε πρωτοποριακές υπηρεσίες σε ελκυστικές
τιμές. Η ανάπτυξη του πελατολογίου μας στοχεύει σε φαρμακεία με τα οποία μοιραζόμαστε κοινές αξίες, οράματα και στόχους.
Δίνουμε έμφαση στη επιμόρφωση του προσωπικού μας. Προσφέρουμε ευκαιρίες για εξέλιξη και ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα. Μεριμνούμε για την ασφάλεια των εργαζομένων μας, διασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον σύγχρονων
προδιαγραφών.
Ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και εκπληρώνουμε στο ακέραιο κάθε φορολογική, ασφαλιστική, εργασιακή
και νομική υποχρέωσή μας.
Συνεργαζόμενοι πάντα με πιστοποιημένους προμηθευτές φαρμάκων, λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών, σεβόμαστε τους
όρους συνεργασίας και διατηρούμε άψογες σχέσεις με διαφάνεια.

Νέες Υπηρεσίες
Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ είναι από τους πρωτοπόρους στη μηχανογράφηση, την αυτοματοποιημένη εκτέλεση παραγγελιών, τη μηχανογραφική υποστήριξη φαρμακείου και την ηλεκτρονική παραγγελιοληψία. Με συνεχή ενημέρωση στις τεχνολογικές εξελίξεις,
διατηρούμε ποιοτικές υπηρεσίες, προσφέροντας συνδυασμό προσωπικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, βοηθώντας στα
καθημερινά προβλήματα των φαρμακείων.
Ταυτόχρονα, προσφέρουμε παραδοσιακές υπηρεσίες προς τους πελάτες μας, όπως δελεαστικές προσφορές σε ταχυκίνητα
προϊόντα, οργανωμένο αρχείο ειδών για την καλύτερη αξιοποίηση των αποθεμάτων και ποιοτικό χρόνο εξυπηρέτησης από
άρτια καταρτισμένους εργαζόμενους.

Marketing και Προβολή
Βασικό μέλημα μας είναι, μέσα από το δίκτυο πωλητών μας, να επικοινωνούμε ενιαία εμπορική πολιτική και να παρουσιάζουμε τις αξίες και τους στόχους μας. Είναι πλέον σταθερή η προβολή της εταιρίας στα αξιολογότερα περιοδικά και sites του
χώρου. Το site της εταιρίας μας επικαιροποιείται και λειτουργεί σαν χρηστικό εργαλείο του φαρμακείου.

Πως βλέπουμε το μέλλον του χονδρεμπορίου
Στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον με την έντονη ανταγωνιστικότητα, πεποίθηση μας είναι
πως η ύπαρξη και η ανάπτυξη είναι συνώνυμο της δημιουργικότητας, της ετοιμότητας και της έγκυρης ενημέρωσης. Πιστεύουμε, προάγουμε, εφαρμόζουμε και προωθούμε τον τρόπο λειτουργίας που διασφαλίζει το σωστό προϊόν, στην επιθυμητή
ποσότητα, στον σωστό χρόνο, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της ποιότητας, ώστε να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια από τον
ασθενή ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της χώρας.
Σαφώς τα δεδομένα στο χονδρεμπόριο, όπως και σε ολόκληρη την κοινωνία, αλλάζουν, αλλά όσο παραμένει το δικαίωμα
στην υγεία, παραμένει και η ανάγκη για την εξυπηρέτηση του ασθενή, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.
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Από τη ΛΙΑ ΣΤΕΒΗ,
Εμπορική Διευθύντρια
Η φαρμακαποθήκη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται από το 1971 στο χώρο της εμπορίας, διανομής και αποθήκευσης φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων με
πρωταρχικό της στόχο να ικανοποιεί τη ζήτηση και ανάπτυξη
των πελατών της, μέσα από την προσφορά υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών.
Επενδύοντας όλο και περισσότερο σε ανθρώπινο δυναμικό,
η εταιρία έχει αυξήσει τα τελευταία οχτώ χρόνια το προσωπικό της κατά 950%, και ενώ το 2009 απασχολούσε 16 άτομα,
σήμερα καταφέρνει να απασχολεί σε καθημερινή βάση περισσότερους από 170 υπαλλήλους.
Αυτός ο αριθμός είναι συνεχώς αυξανόμενος και αποτελεί
στρατηγικό στόχο της επιχείρησης για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των φαρμακείων, ενώ παράλληλα εκφράζει τη φιλοσοφία
της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. για ανάπτυξη, μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικά ασταθές και αβέβαιο.

Αναβαθμισμένες υπηρεσίες
Με ιδιόκτητο στόλο και ευρύ δίκτυο διανομής σε όλη την Ελλάδα, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. καλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες
άνω των 1.500 φαρμακείων σε όλη τη χώρα.
Μέσω του νέου site www.pharmaservice.gr, το οποίο θα είναι ενεργό αρχές Μαρτίου ΄17, ο φαρμακοποιός έχει τη
δυνατότητα να ενημερώνεται για τις προσφορές της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ, να εκτελεί εύκολα και γρήγορα online παραγγελίες,
καθώς και να ενημερώνει το πρόγραμμα με τα τιμολόγια και με τα παραφαρμακευτικά προϊόντα μας.
Με σκοπό να ανταποκριθούμε ολοένα και περισσότερο στις ανάγκες του σύγχρονου φαρμακείου, αναπτύχθηκε το τμήμα
ØÏÒÓ½ÑÊËÉÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÏØÒÆÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÓÉ$4" ÌÂÍÁÓÆÊ¿ÍÆÖÓÊÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÓÏØ'BSNBLP/FUÌÂÊÑÏÒÇ¼ÑÆÊ
λύσεις στα καθημερινά προβλήματα του φαρμακοποιού.

Κτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
Σε ένα περιβάλλον βαθιάς κρίσης και με μείωση στις τιμές των φαρμάκων, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. έχει επιτύχει να
αναπτύσσεται, έχοντας χτίσει μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης στον κλάδο, αντιμετωπίζοντας τα φαρμακεία ως
πολύτιμους συνεργάτες παρά ως πελάτες. Πάνω σε αυτές τις αρχές χαράζει τη στρατηγική ανάπτυξης των υπηρεσιών
της για το μέλλον, προσβλέποντας ότι και ο κλάδος δεν θα αποκλίνει από την ανοδική πορεία των τελευταίων δεκαετιών
και δεν θα υποστεί περαιτέρω σημαντικές απώλειες από τη συγκυρία της κρίσης που υφίσταται τα τελευταία επτά χρόνια.
Το 2012, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. πιστοποιήθηκε με το σύστημα ποιότητας ISO 9001, για την ορθή διανομή των φαρμάκων και
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το 2016, έλαβε πιστοποίηση GDP (Good Distribution Practices) για την υψηλή ποιότητα των
υπηρεσιών της και τη σωστή διανομή και φύλαξη των προϊόντων της.
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Πολύ πρόσφατα ο κ. ΜΑΡΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ Γενικός Διευθυντής της Pierre
'BCSF)FMMBT ÂÎ¼ÍÂÃÆÌÂÊÓÉÆÎÊÌ½ÊÆÁÔØÎÒÉ
ÓÉÖ1JFSSF'BCSB'BSNBLB ØÎÆÐÖÏÂÍÍÊÌ¿Ö
¿uÊÍÏÖ1JFSSF'BCSFÅÊÏÊÌÆ¾ÓÂÊÍ¼ÏÎÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ
από έναν επιτυχημένο manager με στόχο να δοθεί
μια ενιαία και πιο δυναμική εικόνα του ομίλου στην
αγορά της υγείας. Ας δούμε λοιπόν πώς βλέπει
τώρα η εταιρεία τη στρατηγική και το μέλλον της.

PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Αναλάβατε πρόσφατα τη
Γενική Διεύθυνση όλων των δραστηριοτήτων του Γαλλικού ομίλου Pierre
Fabre στην Ελλάδα. Ποιοι είναι οι στόχοι και το όραμα της εταιρείας σας για
την Ελλάδα;
ΜΑΡΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ: Παρά
τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η
Ελλάδα έχει το προνόμιο να διαθέτει ένα
εξαιρετικά πλούσιο δίκτυο φαρμακείων
το οποίο εκσυγχρονίζεται συνεχώς. Το
δε ιατρικό δίκτυο της χώρας μας είναι
ποιοτικά και ποσοτικά από τα πιο πυκνά
στην Ευρώπη.
¦ÇÊÍÏÒÏÇ¾ÂÓÉÖ1JFSSF'BCSF½ÓÂÎ®ντα εστιασμένη στη συνεργασία και την
υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας
για την προώθηση των προϊόντων μας,
φάρμακα στους ιατρούς, παραφαρμακευτικά και καλλυντικά μας μέσω των
φαρμακοποιών. Για τους λόγους αυτούς
É1JFSSF'BCSF®ÎÓÂÒÓ½ÑÊÙÆÓÉÎÂÎ®-

πτυξη των προϊόντων της στην ελληνική
αγορά μέσω των φαρμακείων. Η παÑÏØÒ¾ÂÓÉÖ1JFSSF'BCSFÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ
ξεκινάει στις αρχές της δεκαετίας του 80.
Η χώρα μας ήταν από τις πρώτες στις
οποίες επένδυσε ο ιδρυτής του ομίλου
1JFSSF'BCSF ÅÊÂÓÉÑÐÎÓÂÖ¿ÍÂÂØÓ®ÓÂ
χρόνια μια ιδιαίτερη σχέση με τη χώρα
μας.
P.M & Ε: Ποια είναι τα τμήματα , οι μάρκες προϊόντων και οι υπηρεσίες που
θα διαχειριστείτε και ποια πιστεύετε
ότι είναι τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα στην αγορά σήμερα.
Μ.Π.Γ: Εκτός από τις γνωστές μάρκες
ÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎ"WOF ,MPSBOF %VDSBZ 
0SBM$BSF "%FSNB (BMOJDÌÂÊ3FO
'VSUFSFSÏØ×Â¾ÑÏØÎÆËÂÊÑÆÓÊÌ½ÖÂÏδοχής στην Ελλάδα, πιστεύουμε ότι τα
συμπληρώματα διατροφής θα αναπτυχθούν δυναμικά μέσα από τη συμβουλή
και καθοδήγηση του φαρμακοποιού.

Οι μάρκες μας, ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις και αρχές που ταιριάζουν με την
ελληνική κουλτούρα, και ας είναι όλα
εισαγόμενα από τη Γαλλία.
Οι επιστημονικά αποδεδειγμένες δερματολογικές ιδιότητες του ιαματικού νερού
της Avène, η αξιοποίηση των φυτών πάντα με σεβασμό από την Klorane και την
A-Derma, είναι κάποια παραδείγματα
από τις αξίες που εκφράζονται μέσω των
μαρκών μας που τυγχάνουν αποδοχής
από τους έλληνες καταναλωτές.
P.M & Ε: Ιδιαίτερα στο χώρο των δερμοκαλλυντικών, ποια θεωρείτε ότι είναι
τα ατού που διαθέτει το φαρμακείο για
ν’ αναπτύξει καλύτερα αυτή την αγορά;
Μ.Π.Γ: Ως φαρμακευτική εταιρεία η
1JFSSF'BCSFÂÑ®ÈÆÊÌÂÍÍØÎÓÊÌ®ÑÏϊόντα εφαρμόζοντας τις ύψιστες προδιαγραφές ποιότητας και εξειδικεύεται
σε φροντίδες για ιδιαίτερες καταστάσεις
ή ανάγκες του δέρματος. Γι’ αυτό επιβάλλεται η παρέμβαση του ιατρού ή του
φαρμακοποιού, ώστε ο πελάτης να επιλέξει το προϊόν που θα διασφαλίσει το
αναμενόμενο αποτέλεσμα.
Ο νέος Έλληνας φαρμακοποιός έχει καταλάβει πλήρως ότι το δερμοκαλλυντικό
έγινε σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της
αποστολής υγείας που του αναθέτει η
πολιτεία. Πέρα από τη χορήγηση φαρμάκων, συμβουλές για την πρόληψη και
ανακούφιση των πασχόντων με χρόνιες καταστάσεις, μπορούν και πρέπει να
παρέχονται μέσω του φαρμακοποιού.
Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά: π.χ
η ξηροδερμία και ο κνησμός του διαβητικού, η αντηλιακή προστασία του
ασθενούς που παίρνει φάρμακα φωτοευαισθητοποίησης και άλλα πολλά.
Το φαρμακείο διαθέτει ένα κεφάλαιο
εμπιστοσύνης στους καταναλωτές το
οποίο μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί
πέρα από τη χορήγηση φαρμάκου, σε
θέματα υγείας, ευεξίας και πρόληψης.
P.M & Ε: Με ποια εργαλεία και ενέργειες μπορεί σήμερα ένα φαρμακείο
να είναι ανταγωνιστικό και να διαφοροποιείται;
Μ.Π.Γ: Tα βασικά εργαλεία μπορούν να
ομαδοποιηθούν στις εξής ενότητες:
x Κατ’ αρχή η εκπαίδευση του προ-
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σωπικού και η ανάπτυξη της συμβουλής σε θέματα πρόληψης και
ευεξίας. Αυτό κρίνεται απαραίτητο
καθώς η σωστή συμβουλή οδηγεί
στην ανάπτυξη πωλήσεων παραφαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής καθώς και στην ανάδειξη του
φαρμακοποιού ως σύμβουλος υγείας και ομορφιάς. Οι δραστηριότητες
αυτές συμμετέχουν καθοριστικά στην
κερδοφορία και τη ρευστότητα του
φαρμακείου.
x Η πολιτική τιμών. Σε μια εποχή
όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο επιβάλλει νέα δεδομένα στις πρακτικές
τιμών, το φαρμακείο οφείλει μεν να
προσαρμόζεται στα νέα οικονομικά
δεδομένα, αλλά και να πληρώνεται
για τη συμβουλή που παρέχει.
x Επίσης ο χώρος πώλησης, να είναι
ευχάριστος, φιλικός και «ευανάγνωστος» για την καταναλώτρια , η
οποία αποτελεί τον βασικό πυλώνα
της αγοράς του παραφαρμάκου.
x Ο φαρμακοποιός συντονιστής στην
παροχή υπηρεσιών. Σε μία κοινωνία όπου παρατηρείται αύξηση των
ομάδων μεγάλης ηλικίας, καλό θα
ήταν ο Έλληνας φαρμακοποιός να
αναλάβει συντονιστικές υπηρεσίες
υποστήριξης ασθενών, μέσω τοπικών φαρμακευτικών συλλόγων ή
δήμων, ειδικά στην κατ’ οίκον νοσηλεία, μία δραστηριότητα δυναμικά
αναπτυσσόμενη διεθνώς, στην οποία
συμμετέχει το ελληνικό φαρμακείο
αλλά όχι στο επίπεδο που θα μπορούσε και όφειλε.
Πιστεύουμε επίσης ότι πολύ ορθά διεκδικεί ο Φαρμακευτικός Σύλλογος
την ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών
υγείας στους ασθενείς και στους πολίτες γενικά. Πολλές υπηρεσίες μπορούν
να παρέχονται πιο οικονομικά, εξίσου
αποτελεσματικά και πιο άνετα για τον
πολίτη μέσω των φαρμακείων. Γι’ αυτό
πιστεύουμε πολύ στη διά βίου εκπαίδευση του φαρμακοποιού και των βοηθών φαρμακείων. Από το 2003, έχουμε
αναπτύξει τα «Σεμινάρια του Carla» τα
οποία προσφέρουν πρακτικές γνώσεις
προσαρμοσμένες στις καθημερινές ανάγκες του φαρμακοποιού, της ομάδας του
φαρμακείου και των πελατών του.
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P.M & Ε: Είσαστε μια εταιρεία που
επενδύει δυναμικά στους επαγγελματίες υγείας , ιατρούς και φαρμακοποιούς.
Ποιοι είναι οι στόχοι και τα οφέλη σας
μέχρι τώρα από αυτή τη στρατηγική;
Μ.Π.Γ: Η παρουσία μας και η βούλησή
μας να είμαστε κοντά στους επαγγελματίες υγείας είναι βαθιά γραμμένη στο DNA
uÂÖ°1JFSSF'BCSF ÊÅÑØÓ½ÖuÂÖ ÏØ
έφυγε από τη ζωή πριν από τρία χρόνια, ήταν και ο ίδιος φαρμακοποιός και
στα 80 του χρόνια διατηρούσε ακόμη το
φαρμακείο του στο Castres της Γαλλίας.
Εμπνευστής της έννοιας του δερμοκαλÍØÎÓÊÌÏÁ Ï1JFSSF'BCSFÂÎ¼ÅÆÊËÆÓÉÎ

23LHUUH)DEUH
ĀĐĖąĕĖĂēčĊĉ
ĖċĐąĐĀĖėđċĖěĐ
ēĒĜĞĐĖěĐĖċĔ
ĕĖċĐĉďďċĐčĎĂ
ąćĒēĀāĕě
ĖěĐĘąēąĎĉăěĐ
κατηγορία αυτών των προϊόντων σε τέτοιο βαθμό που αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητας
του φαρμακείου. Έχοντας λάβει ηγετική
θέση στη Γαλλία, έκρινε ότι για να μεγαλώσει η αγορά αυτή, απαραίτητο ήταν
να ενισχυθεί η κοινωνική αποστολή και
θέση του φαρμακείου ως πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας, πρόληψης ασθενειών.
Γι’ αυτό ανέπτυξε εδώ και χρόνια, ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα
για φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακείων και τα προγράμματα αυτά, γνωστά
ως «Carla Université», μοριοδοτούσαν
τους φαρμακοποιούς, στα πλαίσια της
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διά βίου εκπαίδευσης. Τα σεμινάρια
αυτά καλύπτουν πάρα πολλά θέματα,
από την οργάνωση του φαρμακείου, το
merchandising, και τις νέες αγορές του
φαρμακείου όπως, παροχή υπηρεσιών,
φυτοθεραπεία και άλλα πολλά θέματα
τα οποία προσφέρουμε και εμείς στην
Ελλάδα στα πλαίσια του τμήματος εξειδικευμένων υπηρεσιών και εκπαίδευσης.
Να σημειώσουμε εδώ ότι αυτό το πρόγραμμα είναι τελείως ανεξάρτητο από το
NBSLFUJOHÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÓÏØÏu¾ÍÏØ
P.M & Ε: Όσον αφορά την επικοινωνία σας στο καταναλωτή, ποια είναι τα
σχέδιά σας;
Μ.Π.Γ: Χωρίς να ξεχνάμε την προτεραιότητά μας και το DNA μας που είναι «η
ανάπτυξη μέσω της συνεργασίας με τους
επαγγελματίες υγείας», η ανάπτυξη του
διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης μας επιβάλλει να χρησιμοποιήσουμε και εμείς τα μέσα αυτά για
να ενημερώνουμε τους καταναλωτές.
Εκεί όμως είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
καθώς η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του διαδικτύου φέρνει και κινδύνους για το φυσικό φαρμακείο, πράγμα που έχει πολλές
φορές ορθά τονίσει και ο φαρμακευτικός σύλλογος. Δημιουργήσαμε από το
2012 εξειδικευμένο τμήμα που στηρίζει
τα φαρμακεία που δραστηριοποιούνται
στο διαδίκτυο, σεβόμενοι τις αρχές που
υπαγορεύει ο φαρμακευτικός σύλλογος
και η φαρμακευτική δεοντολογία, ώστε
τα συνεργαζόμενα φαρμακεία να μην
μείνουν εκτός της σημαντικής πολιτικόοικονομικής εξέλιξης που αποτελεί το
διαδίκτυο.
P.M & Ε: Το μέλλον της επικοινωνίας
πιστεύετε ότι είναι μόνο το e-marketing;
Μ.Π.Γ: ÂÇÐÖÌÂÊ¿×Ê²ÏFNBSLFUJOH
όπως είπαμε προηγουμένως είναι κομμάτι της ζωής μας το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Όμως ο καταναλωτής
ασθενής θα συνεχίσει να ζητάει στη συμβουλή του φαρμακοποιού, τον φιλόξενο
του χώρο, την ποικιλία προϊόντων , την
εμπειρία ζωής που αποτελεί η επίσκεψη
σε ένα ποιοτικό χώρο όπου αυτός ο επιστήμονας είναι ο εγγυητής της υγείας, της
ομορφιάς και του ευ ζην μας. 

ÉÁÏ½

SERIANE
CHRONO

ÐÄÊÄÉ·Î½

SERIANE
STRESS

ÐÄÊ¼ÔÐ½

SERIANE

SLEEP

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ PIERRE FABRE
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Το «SeaPharmacy», το Φαρμακείο Αλέξανδρος
Αγγέλου και ΣΙΑ Ο.Ε έχει ξεκινήσει ήδη το δρόμο
της ανάπτυξης. Με έναν νέο φαρμακοποιό με
όραμα, με ιδέες, με διάθεση για δουλειά και αγάπη
για τον άνθρωπο. Χρειάζεται τίποτε άλλο για τη
συνταγή της επιτυχίας ; Χρειάζεται τίποτε άλλο
για να ξεφύγουμε από τη μιζέρια της κρίσης και
να πάμε μπροστά;

Κρίσιμη απόφαση καριέρας
«Μετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου της Φαρμακευτικής και του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από
το εργαστήριο της ΒιοφαρμακευτικήςΦαρμακοκινητικής του Φαρμακευτικού
Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών»,
μας εξιστορεί ο Φαρμακοποιός Αλέξανδρος Αγγέλου, «βρέθηκα μπροστά
σε ένα σταυροδρόμι. Η επιλογή που θα
έκανα θα καθόριζε τη μετέπειτα πορεία
μου διαπαντός. Αρνήθηκα την τιμητική
πρόταση που μού δόθηκε για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής και επέλεξα να

ασχοληθώ με το φαρμακείο, αφού από
παιδί ονειρευόμουν να προσφέρω στον
συνάνθρωπο τη βοήθειά μου.
Από τα φοιτητικά μου κιόλας χρόνια στροβίλιζε στο μυαλό μου η ιδέα του φαρμακείου, όπως συμβαίνει και για μεγάλη
μερίδα φαρμακοποιών. Επιπλέον, πάντα
ήμουν υπέρ των συνεργασιών και των
συστεγάσεων. Καθώς δεν ήταν εφικτό
να λάβω άδεια ίδρυσης φαρμακείου στο
Λουτράκι Κορινθίας, από το οποίο κατάγομαι, στόχευσα σε διάφορες περιοχές της
Αττικής. Για μία ακόμη φορά αποφάσισα
να ρισκάρω, προτείνοντας σε συνάδελφο

που διατηρεί φαρμακείο στην Αρτέμιδα
(Λούτσα) Αττικής να συνεργαστώ μαζί του,
χρησιμοποιώντας την άδεια ίδρυσής μου
και διατηρώντας αυτός το δικό του φαρμακείο. Την απόφαση αυτή την πήρα σε
ένα βράδυ χωρίς να υπολογίζω το ρίσκο,
αφού με την περιοχή δεν είχα καμία επαφή. Ο στόχος μου ήταν να δημιουργηθεί
ένας σύγχρονος χώρος με έμφαση στο
παραφάρμακο, στην εξαιρετική εξυπηρέτηση και στο νεανικό κοινό.»

Μελετημένη επιλογή σημείου
στην περιοχή
«Η επιλογή του σημείου θεωρώ ότι αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα
και ιδίως για τις νέες επιχειρήσεις, όπου
και αν αυτές δραστηριοποιούνται» μας
λέει ο Φαρμακοποιός. Το φαρμακείο
βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βραυρώνος, έναν από τους κεντρικότερους
δρόμους της περιοχής, με εύκολη πρόÒÃÂÒÉÌÂÊQBSLJOH ÌÂÊÒÓ®ÒÉÂÒÓÊÌÏÁ
λεωφορείου. Ακριβώς μπροστά, κάθε
Τετάρτη γίνεται η λαϊκή αγορά που συγκεντρώνει κόσμο από όλη την περιοχή,
ενώ ακριβώς δίπλα στεγάζεται miniNBSLFUuÆÂÑÌÆÓ®ÂØËÉu¼ÎÏÕÑ®ÑÊÏ
λειτουργίας. Λίγο πιο πάνω θα συναντήσει κανείς συγκρότημα δημοτικών
σχολείων και λίγο πιο κάτω λύκειο, ενώ
στην επόμενη στάση, η παραλία, τα μπαρ
και εστιατόρια, συγκεντρώνουν κόσμο
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.
Εδώ και το παραθαλάσσιο ξενοδοχείο
e.BSF/PTUSVN)PUFM5IBMBTTPk ÏØ
φιλοξενεί Έλληνες και ξένους ταξιδευτές. Σχετικά κοντά βρίσκεται γενικός
ιατρός και κτηνίατρος, ενώ κατά μήκος
της λεωφόρου θα συναντήσουμε και
άλλες ειδικότητες ιατρών, καθώς και
μικροβιολογικά κέντρα και φυσικοθεραπευτήρια.
«Μέχρι στιγμής έχει διαμορφωθεί μία μόνιμη πελατεία, ενώ δεν λείπουν και οι περαστικοί. Αυτό που μας δίνει μεγαλύτερη
ώθηση και ευχαρίστηση είναι, η διαρκώς
αυξανόμενη κίνηση και από άτομα που
κατοικούν στην άλλη άκρη της περιοχής.
Αν θα μπορούσα να κατηγοριοποιήσω το
κοινό που εξυπηρετούμε με βάση την ηλικία, θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
κατέχουν οι ηλικίες από 20 έως 50 ετών.»
συμπληρώνει ο κ. Αγγέλου.
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Περιφερόμενοι στους χώρους
Ο χώρος είναι άνετος με μεγάλη πρόσοψη και έντονο φωτισμό για τη σωστή
προβολή των προϊόντων. Το λευκό και
το γαλάζιο σαν χρώματα επικρατούν, καθώς είναι συνυφασμένα με τη θάλασσα
και προσδίδουν στον χώρο μία ηρεμία.
Το κοινό εξυπηρετείται από δύο θέσεις
εργασίας, με πρόβλεψη για μία ακόμη
που θα λειτουργεί σαν θέση γρήγορης
εξυπηρέτησης (“express point”). Πίσω
από τους πάγκους εργασίας υπάρχουν τα
μη αποζημιούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ)
και η συρταριέρα με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα σε έναν χώρο 10 τ.μ., ενώ
ακριβώς από πίσω βρίσκεται η αποθήκη
φαρμάκων και παραφαρμάκων. Σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο πραγματοποιείται λιπομέτρηση σε ειδική ζυγαριά
ακριβείας, με πρόβλεψη για καμπίνα
ομορφιάς όπου θα εφαρμόζονται κάποια
προϊόντα περιποίησης από εξειδικευμένο
προσωπικό. Εδώ βρίσκεται και η βιβλιοθήκη του φαρμακοποιού με τα επιστημονικά του συγγράμματα. Στο εργαστήριο
εκτελούνται συνταγές γαληνικών σκευα-

σμάτων και ομοιοπαθητικών φαρμάκων.
Μπροστά από τους πάγκους, σε έκταση
50 τ.μ., υπάρχει μία πλευρά με τα συμπληρώματα διατροφής, τα ορθοπεδικά
είδη και τη διαβητική γωνιά και ακριβώς απέναντι, η παιδική γωνιά,
τα προϊόντα περιποίησης
προσώπου και σώματος, τα αρώματα, το μακιγιάζ, τα
αιθέρια έλαια, τα
αρωματικά έλαια
και έλαια βάσης,
τα ανθοϊάματα του
#BDI ÓÂÏÅÏÎÓÊÂÓÑÊÌ®
και κάποια επιλεγμένα κτηνιατρικά.
Όλα τα προϊόντα είναι κατηγοριοποιημένα με βάση τον τρόπο δράσης τους
ή το είδος τους. Απουσιάζουν τα stands
εταιρειών, ενώ οι αφίσες στη βιτρίνα
είναι ελάχιστες, καθώς δεν είναι στη
στρατηγική του φαρμακείου η διαφήμιση
των εταιρειών, αλλά μετράει η αποτελεσματικότητα κάθε σκευάσματος, «που για
τη σωστή επιλογή του απαιτείται επιστημονική κατάρτιση και κρίση», επισημαίνει
ο Φαρμακοποιός.

Καθένας στο πόστο του
Σε ό, τι αφορά τη διάθεση και τη συμβουλή στα μη αποζημιούμενα (ΜΗΣΥΦΑ) και
συνταγογραφούμενα φάρμακα, παρέχονται από τον κ. Αγγέλου. Ο ίδιος έχει
αναλάβει και τα ταχέως αναπτυσσόμενα
τμήματα των συμπληρωμάτων διατροφής, της φυτοθεραπείας και της ομοιοπαθητικής. Η υπόλοιπη ομάδα απαρτίζεται
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από τέσσερα άτομα. Η Θεοδώρα Τσιπολίτη, επιστήμονας τροφίμων και διατροφής, είναι υπεύθυνη για τα προϊόντα
περιποίησης προσώπου και σώματος,
την οργάνωση των παραγγελιών των παραφαρμάκων, τις γραφειοκρατικές-λογιστικές εργασίες και τη διαχείριση των
ηλεκτρονικών μέσων, όπως η σελίδα
ÒÓÏ'BDFCPPL°ÂÅÆÑÇ¿ÖÓÉÖ ÊÐÑÈÏÖ 
είναι υπεύθυνος για τις παραλαβές και
τον συντονισμό των παραγγελιών ανάμεσα στα δύο φαρμακεία και ο Θεολόγος
Κύργιος για τις εξωτερικές δουλειές. Ο
εταίρος φαρμακοποιός, κος Παναγιώτης
Τσιπολίτης, παρόλο που δεν έχει φυσική
παρουσία στο χώρο, καθώς διαχειρίζεται το ατομικό του φαρμακείο, αποτελεί
τον συντονιστή της ομάδας και βοηθάει
κυρίως στα ελλειπτικά φάρμακα.

Εκπαίδευση και ανταλλαγή
απόψεων με την ομάδα
«Πιστή, στα 7 αστέρια του φαρμακοποιού, η ομάδα μας βρίσκει πάντα χρόνο για
εκπαιδευτικές ημερίδες, σεμινάρια και
συνέδρια. Η φαρμακευτική και ιατρική
επιστήμη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με
τη δια βίου εκπαίδευση, καθώς συνεχώς
εξελίσσονται και νέες προσεγγίσεις και
σκευάσματα κάνουν συνεχώς την εμφάνισή τους. Η ιδέα για τις -ανά τακτά χρονικά διαστήματα- συναντήσεις της ομάδας
προήλθε από τα φοιτητικά μου χρόνια. Σε
αυτά τα “lab-meetings”, ο συντονιστήςκαθηγητής μελετούσε τα αποτελέσματα
που είχαν προέλθει, τα συζητούσε με τους
φοιτητές, δίνοντας την ερμηνεία του και
καθόριζε τους στόχους για το πώς θα κινηθεί το πείραμα. Έτσι στο φαρμακείο μας,
στα meetings αυτά συζητιούνται τυχόν
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γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή την κίνηση των κατηγοριών προϊόντων και τις
ανάγκες μας, εξασφαλίζοντας το σωστό
απόθεμα.»

Επιτυχημένες ενέργειες
μάρκετινγκ

λάθη και παραλείψεις της ομάδας, προβλήματα συνεργασίας ανάμεσα μας και
προτάσεις που κάποιος μπορεί να έχει
και θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη υλοποίησής τους. Σημαντικό χαρακτηριστικό των
συναντήσεων αυτών είναι ότι όλα τα μέλη
θεωρούνται ισάξια και τους δίνεται η ώθηση να πουν με παρρησία την άποψή τους.
Στόχος αποτελεί η εξεύρεση ρεαλιστικών
λύσεων μέσω του διαλόγου, προκειμένου
το φαρμακείο να πηγαίνει συνεχώς ένα
βήμα μπροστά και να γίνεται καλύτερο.»

Διαχείριση προϊόντων με
σύνεση
«Η επιλογή των εταιρειών έγινε με γνώμονα την αξιοπιστία και τη σχέση ποιότητας-τιμής των σκευασμάτων. Αυτό που για
εμάς έχει σημασία είναι η αποτελεσματικότητα των προϊόντων και όχι το όνομα
της εταιρείας. Παράλληλα με την ευρεία
γκάμα σε γνωστά προϊόντα, κρίναμε απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα του
φαρμακείου μας, τη διαφοροποίηση του
με μάρκες που δεν εντοπίζονται εύκολα
σε πολλά φαρμακεία», εξηγεί ο Φαρμακοποιός. «Οι εποχές που ένα φαρμακείο
επέλεγε όλες τις εταιρείες που υπήρχαν
και τοποθετούσε όλα τα προϊόντα τους
έχουν παρέλθει. Σήμερα, αποτελεί στοίχημα να διαθέτουμε επιλεγμένες ποσότητες
σκευασμάτων εταιρειών που στηρίζουν
με την πολιτική τους το ελληνικό φαρμακείο, αλλά και ποικιλία προϊόντων. Με το
πρόγραμμα της ηλεκτρονικής αποθήκης

«Τρεις με τέσσερις φορές τον χρόνο πραγματοποιούμε εποχιακά “events”, προσδίδοντας σε αυτά τη δική μας ταυτότητα.
Μεγάλη επιτυχία γνώρισε το event “Back
to school” απευθυνόμενο στους μικρούς
μας φίλους, στις αρχές Σεπτέμβρη, όπου
εκτός των άλλων εκπλήξεων, δόθηκαν
βρεφικά και παιδικά δώρα μέσω κληρώσεων. Επίσης διαθέτουμε δική μας
κάρτα προνομίων (“Bonus card”) μέσω
της οποίας επιλέγονται δώρα από διάφορες κατηγορίες μέσω της συλλογής
πόντων. Οι κάτοχοι της κάρτας τυγχάνουν και άλλων προνομίων, όπως την
ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημέρωση τους μέσω newsletter και τη διανομή
δια χειρός φαρμακοποιού του περιοδικού
«Υγεία και Ομορφιά, Εμπιστεύομαι τον
Φαρμακοποιό μου».
Όποτε και αν μας έχει ζητηθεί, στηρίζουμε τα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής
μας (θεατρικές και μουσικές παραστάσεις,
κ.ά), αλλά και προσπάθειες που γίνονται
για τα παιδιά, όπως το «Χαμόγελο του
παιδιού».
Δεν θα μπορούσαμε αυτήν την εποχή να
είμαστε απόντες και από τα διαδικτυακά
μέσα που υπάρχουν. Διαθέτουμε τη δική
μας σελίδα στο Facebook υπό τη διακριτι-

Η επικοινωνία με ττον πελάτη στο ναδίρ
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κή ονομασία “SeaPharmacy/Φαρμακείο
Αλέξανδρος Αγγέλου και ΣΙΑ Ο.Ε.”, μέσω
της οποίας ενημερώνονται οι φίλοι- πελάτες μας για τις ενέργειες μας και στην
οποία ανεβάζουμε και επιστημονικά άρθρα.»

Η ΜΑΡΤΥ
ΥΡΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
«Υγεία και Ομορφιά-Εμπιστεύομαι τον Φαρμακοποιό μου»

Ατενίζοντας την εξέλιξη
«Στο εγγύς μέλλον έχουν προγραμματιστεί
στοχευμένες ενέργειες για την εξέλιξη του
φαρμακείου μας. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη
του εργαστηριακού τμήματος με τη δημιουργία δικών μας γαληνικών σκευασμάτων αποτελεί μία ιδιαίτερη πρόκληση,

καθώς πιστεύουμε ότι το μέλλον και η
διαφοροποίηση στις μέρες μας στηρίζεται
ιδιαίτερα στο compounding. Παράλληλα
θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο τμήμα
ομοιοπαθητικής και φυτοθεραπείας, με
νέες μεθόδους που θα υιοθετήσουμε.
Αλλά δεν είναι μόνο τα προϊόντα που
μας ενδιαφέρουν, είναι και η γνώμη
των πελατών μας. Η δημιουργία ενός
ερωτηματολογίου αξιολόγησης είναι στα
άμεσα σχέδια μας, για να ανακαλύψουμε και άλλους τρόπους βελτίωσης στη
δουλειά μας. Μακρόπνοος στόχος μας
αποτελεί και η δημιουργία ενός χώρου
σεμιναρίων, όπου ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα προσκαλούμε ομιλητές για
να παρουσιάζουν στους ασθενείς πελάτες
μας θέματα υγείας, χρησιμοποιώντας διαδραστικά μέσα.
Προσωπική μου φιλοδοξία αποτελεί όσα
χρόνια και να περάσουν, η ταύτισή και η
προσκόλληση στον Φαρμακοποιό των 7
αστέρων: Care-giver, Decision maker,
Communicator, Leader, Manager, Life
long learner, Teacher. Τα 7 αστέρια του
φαρμακοποιού ορίζουν το τι πρέπει να πρεσβεύει αυτός ο επαγγελματίας υγείας.» 
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Δίπλα στις μεγάλες παραδοσιακές και γνωστές
μάρκες που μπορούμε να βρούμε στα περισσότερα
σύγχρονα φαρμακεία, ο φαρμακοποιός μπορεί να
επιλέξει να συνεργαστεί και με κάποιες άλλες
νέες μάρκες, όχι πολύ ευρέως γνωστές ακόμη,
αλλά πιο ιδιαίτερες. Ο στόχος είναι βέβαια να
διαφοροποιηθεί, προτείνοντας προϊόντα που δεν
μπορεί να βρει κανείς παντού, και να ενισχύσει
τον συμβουλευτικό του ρόλο. Για να γίνει αυτό
χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη στρατηγική.

ù

α προϊόντα στο τμήμα δερμοκαλλυντικών του φαρμακείου
είναι πολλά και διαφορετικά,
γεγονός που παρουσιάζει
δύο μεγάλα πλεονεκτήματα: από τη μια
οι πελάτες έχουν την επιλογή να βρουν
τα κατάλληλα προϊόντα περιποίησης και
από την άλλη ο χώρος του φαρμακείου
προσδίδει μια αύρα ποιότητας και αξιοπιστίας στην κατηγορία αυτή.
Τα δερμοκαλλυντικά υπήρξαν πάντοτε
ένα ιδιαίτερο και σημαντικό τμήμα στα
ράφια του φαρμακείου. Τα τελευταία
χρόνια παρατηρούμε μια μετατόπιση
της κατανάλωσης από τα καταστήματα καλλυντικών στο φαρμακείο και το
κανάλι αυτό κατέχει πλέον ένα μερίδιο
αγοράς 28%, στο σύνολο της αγοράς των
καλλυντικών στην Ελλάδα.

Επιλέξτε μια νέα μάρκα
περιορισμένης διανομής
Οι νέες μάρκες που δεν είναι ακόμη
πολύ γνωστές επιλέγουν συχνά το δίκτυο
των φαρμακείων για να φτάσουν στους
πελάτες τους. Βιολογικά καλλυντικά,
καλλυντικά υψηλής τεχνολογίας, ακριβά
καλλυντικά υψηλής ποιότητας... Πώς να
διαλέξει ο φαρμακοποιός τι ακριβώς θα
τοποθετήσει στα ράφια του φαρμακείου
του; Η απάντηση βρίσκεται στο πελατολόγιό σας. Σκεφτείτε τους πελάτες σας
και ζητήστε τη γνώμη τους. Μπορείτε να

ετοιμάσετε, σε συνεργασία με το προσωπικό σας, ένα ερωτηματολόγιο το οποίο
θα απευθύνετε στους πελάτες σας για να
μάθετε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις
τους σε ορισμένα πεδία (φυσικό, βιολογικό, υψηλή τεχνολογία, τεκμηρίωση,
τιμή…). Σε ό,τι αφορά την επιλογή μιας
νέας μάρκας περιορισμένης διανομής
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από την
πλευρά σας, επειδή κατά κάποιον τρόπο
αυτή η μάρκα θα γίνει το «σήμα κατατεθέν» σας, η δική σας προσωπική πρόταση προς τους πελάτες σας.

Επιλέξτε μια μάρκα που να
ταιριάζει στο φαρμακείο σας
Στην επιλογή που θα κάνετε θα πρέπει
να υπάρχει μια λογική και μια στρατηγική. Αν θέλετε να ενισχύσετε την εικόνα
της εξειδίκευσης και της συμβουλής
του φαρμακοποιού, τότε η μάρκα που
θα επιλέξετε θα πρέπει να έχει μια συνοχή στη φιλοσοφία της και με υπόλοιπα
είδη που διαθέτετε στο φαρμακείο σας.
Για παράδειγμα αν το φαρμακείο σας
είναι εξειδικευμένο στη φυτοθεραπεία
ή αρωμαθεραπεία, η επιλογή σας πρέπει

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Ορισμός

Κανάλια
Διανομής

Επικοινωνία

Περιθώρια
κέρδους

Μάρκα ευρείας

Φαρμακεία &
Καταστήματα
καλλυντικών

ΜΜΕ και TV
Σπάνια σε
κλαδικά μέσα

Συνήθως μικρά
λόγω εκπτώσεων
και προσφορών
και στα e-shops

Μάρκα Δερματολογική

Κυρίως σε
φαρμακεία

Ιατρική
επίσκεψη και
κλαδικά μέσα

Σε θεμιτά επίπεδα
συνήθως

Premium Μάρκα
επιλεκτικής

.0/0ÒÆ
επιλεγμένα
μεγάλα
φαρμακεία

1SFNJVN
Καταναλωτικά
περιοδικά και
κλαδικά μέσα

Σε θεμιτά επίπεδα
συνήθως

Όχι πολύ γνωστή Μάρκα
Περιορισμένης διανομής

ΜΟΝΟ σε
φαρμακεία

Κλαδικά μέσα

Σε πολύ καλά
επίπεδα
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να είναι ανάλογη. Προσοχή: Σε μια αγορά
υπερπροσφοράς, είναι προτιμότερο να
αναζητήσετε μια μάρκα που είναι μοναδική στην περιοχή σας και δεν διατίθεται από άλλο φαρμακείο. Επίσης, για να
υπάρχει ενδιαφέρον, θα πρέπει αυτή η
«αποκλειστική διάθεση» να αφορά μόνο
συγκεκριμένες γκάμες προϊόντων (βιολογικά καλλυντικά, καλλυντικά πολυτελείας,
βρεφικά προϊόντα κλπ) και να μην είναι
περισσότερες από τρεις. Επιπρόσθετα,
όταν επιλέξετε να διαθέσετε αποκλειστικά
μια νέα μάρκα με όλα τα προϊόντα της, θα
πρέπει να είστε απολύτως πεπεισμένοι
ότι η μάρκα αυτή αξίζει τον κόπο και ότι τα
προϊόντα της μπορούν να ανταποκριθούν
πλήρως στις ανάγκες των πελατών σας.
Συνεπώς η δυσκολία στην επιλογή μας
έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να πιστέψουμε στην ιδιαιτερότητα, στην ποιότητα
και την αξιοπιστία της νέας μάρκας. Πρέπει να κατανοήσουμε τη φιλοσοφία της,
σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται και
αν αυτοί αποτελούν σημαντικό μέρος του
πελατολογίου μας.

Τραβήξτε την προσοχή
Η τοποθέτηση στο χώρο μιας νέας
μάρκας είναι ένα βήμα πολύ σημαντικό. Καλό θα είναι να προτιμήσετε τις
«θερμές ζώνες» του φαρμακείου σας
και να την τοποθετήσετε κοντά στις πιο
γνωστές μάρκες της αγοράς, ώστε να
επωφεληθείτε από τη φήμη τους. Όταν
μια πελάτισσά σας ζητήσει κάτι καινούργιο, μπορείτε να την οδηγήσετε προς τα
νέα προϊόντα. Η νέα μάρκα πρέπει να
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«τραβάει το μάτι». Ιδανικά, από τη στιγμή που έχετε αποφασίσει να την προτείνετε στους πελάτες σας, θα πρέπει
να της διαθέσετε, αν όχι μια ξεχωριστή
ραφιέρα τοποθετημένη σε κάποιο σημείο
εμφανές, αλλά τουλάχιστον ένα έως δύο
ράφια στη ραφιέρα σας, τα οποία θα βρίσκονται στο κατάλληλο ύψος (το ύψος
αυτό ορίζεται στα 160 εκ από το έδαφος).
Φροντίστε την παρουσίαση της στο ράφι
και αναδείξτε τη διαφορετικότητα των
προϊόντων της. Παράλληλα μην ξεχνάτε
τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορεί να
παίξει η βιτρίνα σας στην επικοινωνία της
νέας μάρκας. Υπάρχει πάντοτε τρόπος
να κάνετε γνωστές στους πελάτες τις
προσωπικές σας επιλογές και την αποκλειστική διάθεση μιας μάρκας!

Αρνηθείτε τις εκπτώσεις
Στο θέμα της τιμής, σε καμιά μάρκα περιορισμένης διανομής που δεν είναι και
τόσο γνωστή δεν χρειάζεται να κάνουμε
εκπτώσεις. Το γεγονός της περιορισμένης ή αποκλειστικής διανομής αποτρέπει
τη σύγκριση τιμών με τα άλλα σημεία
πώλησης. Αυτή την ιδιαιτερότητα οι πελάτες σας δεν θα μπορέσουν να τη βρουν
σε κάποιο άλλο φαρμακείο, παρά μόνο
στο δικό σας. Είναι λοιπόν καλύτερα αντί
να κάνετε εκπτώσεις, να προσφέρετε κάποιο εκπτωτικό κουπόνι για την επόμενη
αγορά ή ένα δωράκι ενός άλλου προϊόντος της σειράς, γεγονός που θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη της πιστότητας
της μάρκας. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη
αγορά σε μια νέα μάρκα περιορισμένης
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διανομής δεν θα πρέπει να βασίζεται σε
εκπτώσεις και προσφορές!
Ένα άλλο σημείο που χρειάζεται να προσέξετε είναι η ενημέρωση των συνεργατών σας. Το προσωπικό σας θα πρέπει
να είναι πλήρως ενημερωμένο σχετικά
με τη στρατηγική απόφαση του φαρμακείου να διαθέσει προς τους πελάτες του
μια νέα μάρκα. Μια απόφαση που έχει
να κάνει με την επιθυμία διαφοροποίησης του, αλλά και την ιδιαίτερη αίσθηση
που αφήνει η αποκλειστική διάθεση ενός
ποιοτικού προϊόντος. Οφείλετε επίσης να
οργανώσετε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο
που θα γίνει από την ίδια την εταιρεία.
Αν δεν μπορούμε να κάνουμε όλα τα παραπάνω, καλύτερα να μην τη βάλουμε
στο φαρμακείο μας. Μια νέα μάρκα ναι
μεν έχει πλεονεκτήματα για το φαρμακείο, αλλά θέλει και σημαντική προσπάθεια από την ομάδα του!

Υποδεχτείτε νέους πελάτες
Η αλήθεια είναι ότι μια νέα μάρκα περιορισμένης διανομής μπορεί να φέρει
νέους πελάτες στο φαρμακείο σας, ιδιαίτερα αυτούς που αναζητούν την καινοτομία. Όταν αποφασίσετε να διαθέσετε
τη νέα μάρκα, το πιο σύνηθες είναι να
υπογράψετε μια συμφωνία με την εταιρεία που την εκπροσωπεί. Η συμφωνία
αυτή συχνά περιλαμβάνει και την πλήρη
υποστήριξη της εταιρείας σε ότι αφορά
την ενημέρωση του προσωπικού, τη
προβολή και τη γενικότερη επικοινωνία
της νέας μάρκας.
Μην ξεχνάτε επίσης ότι οι εταιρείες συνηθίζουν να στέλνουν το εξειδικευμένο
προσωπικό τους στα σημεία πώλησης
για να ενημερώσουν και να συμβουλέψουν τους πελάτες σας. Η οργάνωση
προβολών επίσης είναι μια υποχρέωση της εταιρείας προμηθευτή για τα
νέα προϊόντα και ιδιαίτερα τα εποχιακά.
Αυτές οι πρωτοβουλίες συνήθως έχουν
ευνοϊκά αποτελέσματα στις πωλήσεις, αν
και το εκπαιδευμένο προσωπικό σας θα
πρέπει να φροντίζει γι’ αυτό καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου. Τέλος μην ξεχνάτε πόσο σημαντικό είναι ο στόχος και τα
κίνητρα του προσωπικού για την άνοδο
των πωλήσεων. Εσείς θα βρείτε ποιο
είναι το πιο κατάλληλο κίνητρο για τους
συνεργάτες σας!

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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ĉēěĖĂĕĉčĔ¡ąąĐĖĂĕĉčĔ
1. Γιατί να επενδύσετε σε νέες μάρκες;
Σήμερα τα φαρμακεία αναζητούν να είναι ξεχωριστά στις
τιμές των προϊόντων ελεύθερης ζήτησης. Τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει ένας πόλεμος τιμών στις πολύ γνωστές
μάρκες, όπου αναγκαστικά τα περιθώρια κέρδους τους
μικραίνουν σε πολλές περιπτώσεις, μια νέα μάρκα περιορισμένης διανομής, τους δίνει την ελευθερία να έχουν
μια τιμή που δύσκολα συγκρίνεται με άλλα φαρμακεία
στη δική τους χωροταξική εμβέλεια και ιδιαίτερα με τα
e-shops και έτσι τους προσφέρει ενδιαφέροντα περιθώρια
κέρδους.
2. Είναι εύκολο να πουλήσουμε μια άγνωστη μάρκα;
Αν θέλουμε να διαφοροποιηθούμε πουλώντας ένα προϊόν
μιας πολύ γνωστής μάρκας, για να αποκτήσουμε πιστή
πελατεία στο φαρμακείο μας πρέπει να προσφέρουμε μια
πολύ ιδιαίτερη υπηρεσία παράλληλα με μια ελκυστική
τιμή. Προτείνοντας μια νέα άγνωστη μάρκα είναι μεν πολύ
πιο δύσκολο να πείσουμε τον πελάτη, αλλά αν γνωρίζουμε
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τις κατάλληλες τεχνικές πώλησης μπορούμε να έχουμε επιτυχία
τουλάχιστον στο 50% των προσπαθειών μας.
Οι νέες μάρκες μπορούν να δημιουργήσουν πιστό πελατολόγιο μόνο αν δεν υπάρχουν στα άλλα φαρμακεία
της περιοχής μας. Αντίθετα, οι κλασικές πολύ γνωστές
μάρκες, παρόλο που πουλάνε εύκολα και σχεδόν από
μόνες τους, λόγω της έντονης διαφήμισης τους, είναι
σχεδόν παντού και οι πελάτες δεν είναι πάντα πιστοί στο
ίδιο φαρμακείο!
3. Τι να κάνουμε αρχικά για να αποφύγουμε το στοκάρισμα;
Να ξεκινήσετε με μια μικρή τοποθέτηση με 5-6 κωδικούς
από 1-2 τεμάχια το πολύ στον κάθε κωδικό, έχοντας στο
νου σας ότι αυτό που είναι ακριβό στις αγορές σας είναι
το στοκ και τα μικρά περιθώρια κέρδους. Αν το μικτό περιθώριο κέρδους (προσοχή όχι η έκπτωση) που σας δίνει
ο προμηθευτής δεν είναι τουλάχιστον 32- 35% δεν αξίζει
τον κόπο για την προσπάθειά σας. Ας έχετε υπόψη σας
ότι για να πουλήσετε ένα προϊόν μιας άγνωστης μάρκας
πρέπει να ασχοληθείτε τουλάχιστον 5-10 λεπτά με τον
πελάτη για να την παρουσιάσετε, να επιχειρηματολογήσετε, να αντιμετωπίσετε τις αντιρρήσεις και να πείσετε
τελικά τον πελάτη. Αλλά να είστε σίγουρος ότι μετά, για
να επαναλάβει την αγορά του ο πελάτης θα έρθει ΜΟΝΟ
σε σας! Αν έχουμε ένα πιστό πελατολόγιο και έχουμε
δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους, μπορούσε
να πουλήσουμε ότι θέλουμε γιατί έχουμε τη δύναμη, τη
«δύναμη της άσπρης μπλούζας»!

Και μην ξεχνάτε…
Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά
στην ενημέρωση των πελατών σας και στην προώθηση
μια νέας μάρκας. Επενδύστε στη φράση «Η επιλογή του
φαρμακοποιού σας» που αναδεικνύει τη φροντίδα που
δείχνετε στους πελάτες σας.

Όλα είναι θέμα management…
Κάθε επιχειρηματίας σήμερα περισσότερο από ποτέ πρέπει
να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πελάτες του
και η διαφοροποίηση συμπεριλαμβάνεται εδώ. Πρέπει
να αναλάβει πρωτοβουλίες κυρίως στην εκπαίδευση του
προσωπικού του και να τους εμψυχώσει με μια κουλτούρα
να νοιάζονται για την ανάπτυξη της επιχείρησης.
Η ανάπτυξη μιας νέας μάρκας είναι μια καινοτομία στη
στρατηγική της επιχείρησης κυρίως σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Ένας manager όπως είναι ο
φαρμακοποιός, πρέπει να ελέγχει συνεχώς την πορεία των
προϊόντων που διαθέτει: να μπορεί να διαγνώσει έγκαιρα
ποιες μάρκες έχουν «κουράσει» και σιγά-σιγά να απαλλαχτεί από αυτές, καθώς και τι καινούργιο μπορεί να βάλει
στο φαρμακείο του. Φυσικά οφείλει να γνωρίζει το κόστος
που έχει από μια μάρκα στο ράφι (κόστος επένδυσης αγοράς + κόστος παραμονής στο ράφι+ κόστος χρόνου για την
πρότασή του), τον τζίρο και τα περιθώρια κέρδους, για να
αποφασίσει τελικά ποιά μάρκα θα κρατήσει και ποια θα
βγάλει από το φαρμακείο του.
Η κερδοφορία μιας μάρκας για ένα φαρμακείο εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες, όπως το γενικότερο προφίλ του
φαρμακείου, τις δυνατότητες του στην επικοινωνία και τη
προβολή προϊόντων, το είδος πελατείας και τα προϊόντα
που διαθέτει. Είναι λοιπόν σκόπιμο να ελέγχετε την απόδοση των νέων προϊόντων σε σύγκριση με την απόδοση
των άλλων καλλυντικών που έχετε χρόνια στο φαρμακείο
σας. Σε ότι αφορά τις εμπορικές συμφωνίες, φυσικά και
θα πρέπει να δώσετε προσοχή και να διαπραγματευτείτε
ανάλογα με το ύψος της παραγγελίας σας.
Η επένδυση μετά από σωστή μελέτη σε μια νέα μάρκα μικρής εμβέλειας στην αγορά του χώρου, είναι μια ευκαιρία
που αναδεικνύει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα
του Φαρμακοποιού- manager. 

Πόπη Χαραμή
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Είτε πρόκειται για προϊόντα που λαμβάνονται
per os, είτε για προϊόντα που χρησιμοποιούνται
τοπικά, αλλά και ειδικά καλσόν και κάλτσες
διαβαθμισμένης συμπίεσης, η κατηγορία είναι
μεγάλη και παρουσιάζει τελευταία αξιοσημείωτη
ανάπτυξη.

ï

διαίτερα στην κατηγορία φλεβοτονικά η αγορά κυριαρχείται από
προϊόντα που ανήκουν πλέον στην
κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ, χωρίς να παραλείψουμε όμως να αναφέρουμε και
προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία
των συμπληρωμάτων διατροφής.
Η διακοπή της υποχρεωτικής συνταγογράφησης για τα ΜΗΣΥΦΑ τα τελευταία
δυο χρόνια, οδήγησε τους γιατρούς να
αλλάξουν εν μέρη τη συμπεριφορά συ-

νταγογράφισής τους. Οι ασθενείς από την
άλλη βρέθηκαν στη δύσκολη θέση να
βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη. Ας
μην ξεχνάμε ότι οι ασθενείς με προβλήματα φλεβίτιδας, ανήκουν κυρίως σε μια
πιο ασθενή οικονομική τάξη.
Σχεδόν το 25% του πληθυσμού στην
Ελλάδα υποφέρουν από παθήσεις του
περιφερειακού φλεβικού συστήματος,
εκ των οποίων το 50% είναι γυναίκες
ηλικίας πάνω από 40 ετών συνήθως.

ȉİȝȐȤȚĮ
UNITS

Σύμφωνα με τα στοιχεία της QuintilesIMS, το έτος 2016 η αγορά των φλεβοτονικών προϊόντων παρουσίασε σε
σχέση με το έτος 2015 μια μικρή αύξηση.
Πιο συγκεκριμένα, σε αξίες ανήλθε στα
7,4 εκ. ευρώ από τα 7,05 εκ. ευρώ του
αντίστοιχου προηγούμενου έτους, ήτοι
μια αύξηση της τάξης του 4,9 %. Παράλληλα η αύξηση σε τεμάχια στο ίδιο δωδεκάμηνο ήταν 3% και συγκεκριμένα από
1.064.000 ανήλθε στα 1.095.000 τεμάχια.

ǹȟȓİȢ
VALUES

1.100.000

7.500.000

1.095.000
7.400.000
1.090.000
1.085.000

7.300.000

1.080.000

7.200.000

1.075.000
1.070.000

7.100.000

1.065.000
7.000.000

1.060.000
1.055.000

6.900.000
1.050.000
1.045.000

6.800.000

ǼȉȅȈ
YEAR
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YEAR
2016

ǼȉȅȈ
YEAR
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ǼȉȅȈ
YEAR
2016
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MERCH
HANDIISING και προβολή
στον χχώρο του Φαρμακείου

5 ĖĘćēĘĐĂ
Ė
ĂĕďĐĐĊĎĉĎā
1.

Τα φλεβοτονικά δεν έχουν προληπτική δράση, είναι
σκευάσματα που έχουν αναλγητική δράση και ανακουφίζουν ανθρώπους που αντιμετωπίζουν φλεβικά
προβλήματα.
Από τη στιγμή που ορισμένα φάρμακα της κατηγορίας
πέρασαν στα ΜΗΣΥΦΑ, ο φαρμακοποιός μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και τη
συμβουλή προς τους ασθενείς-πελάτες του.
Η αλήθεια βέβαια είναι ότι όποιος αισθάνεται «βαριά»
τα πόδια του, ιδιαίτερα στο τέλος μια φορτωμένης μέρας, δεν σημαίνει ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να πάρει
τέτοιου είδους σκευάσματα. Ένα τοπικό τζελ μπορεί να
ανακουφίσει, ακόμη κι ένα απλό ποδόλουτρο μπορεί
να κάνει τη διαφορά. Αναμφισβήτητα και τα καλσόν
διαβαθμισμένης συμπίεσης βοηθάνε, ιδιαίτερα τα άτομα που λόγω εργασίας είναι πολλές ώρες την ημέρα
ορθοστασία. Στην Ελλάδα βέβαια λόγω κλίματος, είναι
δύσκολο να φορεθούν τις ζεστές ημέρες.
Είναι στο χέρι του φαρμακοποιού λοιπόν να αφιερώσει χρόνο στον πελάτη του, να διερευνήσει την κάθε
περίπτωση και μέσα από τις κατάλληλες ερωτήσεις
να μπορέσει να τον κατευθύνει, είτε στο πιο κατάλληλο
προϊόν γι’ αυτόν, είτε σε επίσκεψη σε ειδικό αγγειολόγο,
αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως σύμβουλος υγείας.

2.

3.

4.

Η επικοινωνία των φλεβοτονικών
Το πέρασμα των φλεβοτονικών φαρμάκων στην κατηγορία των ΜΗΣΥΦΑ ανοίγει τον δρόμο προς την πιο εύκολη
προβολή και επικοινωνία τους προς τον καταναλωτή,
με τη διαφήμιση στα ΜΜΕ να παίζει σημαντικό ρόλο.
Τα φλεβοτονικά όμως φάρμακα χρειάζονται ιδιαίτερη
διαχείριση και επικοινωνία από τους επαγγελματίες
υγείας. Η φαρμακευτική πληροφόρηση σχετικά με τις
φλεβικές παθήσεις δεν είναι εύκολο να περάσει στον
ασθενή μέσα από μια απλή διαφήμιση στη μικρή οθόνη!
Οι φαρμακευτικές εταιρείες χρειάζεται να επενδύσουν
στην ενημέρωση των φαρμακοποιών, οι οποίοι παράλληλα με τους γιατρούς, είναι αρμόδιοι να απαντήσουν
στις ερωτήσεις των ασθενών, να τους κατευθύνουν και
να προτείνουν λύση στο πρόβλημά τους.
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ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ
Η εταιρεία Servier προτείνει το DAFLON
500,φάρμακο μη συνταγογραφούμενο,
που αποτελείται από 5 φυσικά φλαβονοειδή, με αποδεδειγμένη δράση στην καλή
λειτουργία των φλεβών. Είναι το μοναδικό που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία

υψηλής τεχνολογίας και χάρη στη μοναδική micronisé μορφή του, εξασφαλίζει
διπλάσια απορρόφηση και μεγαλύτερη
ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ²Ï%"'-0/ 
uÆÅÏÒÏÍÏÈ¾ÂÅÊÒÌ¾ÂÉu¼ÑÂ ÌÏØÓÊ®
μήνα), προσφέρει γρήγορη και ισχυρή
ανακούφιση από το αίσθημα βάρους
στα πόδια, το πρήξιμο, τον πόνο και τις
κράμπες και προστατεύει το φλεβικό σύστημα σε βάθος χρόνου, καθυστερώντας
την εξέλιξη της φλεβικής νόσου. Κατέχει την ισχυρότερη σύσταση απ’ όλα τα
φλεβοτονικά φάρμακα στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Ενδείκνυται για
άντρες και γυναίκες.
Η Pierre Fabre Farmaka διαθέτει το
Cyclo 3 Fort, φάρμακο μη συνταγογραφούμενο, με τριπλή δύναμη, για πλήρη
ανακούφιση από τα συμπτώματα της
φλεβικής ανεπάρκειας.
5P$ZDMP'PSUÅÑÂÒØÎÆÑÈÊÒÓÊÌ®ÒÓÂ
συστήματα που προσβάλλονται:
xΑΓΓΕΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ, αυξάνοντας
κατά 40% την αντίσταση των τριχοειδών
xΛΕΜΦΟΤΟΝΙΚΟ, βελτιώνοντας τη λεμφική παροχέτευση
xΦΛΕΒΟΤΟΝΙΚΟ, αυξάνοντας τη φλεβική επιστροφή κατά 36%
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Προσφέρει τελικά ταχεία και μεγάλης
διάρκειας πλήρη ανακούφιση των ασθενών, ενώ η αποτελεσματικότητα του αποδεικνύεται από μελέτη μετα-ανάλυσης.
²Ï $ZDMP  'PSU uÆÊÐÎÆÊ ÒÉuÂÎÓÊÌ®
(p<0,05 ) την ένταση του πόνου, το αίσθημα βάρους, την παραισθησία, τις
κράμπες και τη φλεβική χωρητικότητα.
Δοσολογία: 2 έως 3 κάψουλες την ημέρα
με ένα ποτήρι νερό
Από τη σειρά Health Aid της εταιρείας
Pharma center, προτείνεται στο συμπλήρωμα διατροφής V- Vein. Πρόκειται
για ένα μοναδικό συνδυασμό από επιλεγμένα φυτικά συστατικά, βότανα και
βιοφλαβονοειδή (τζίνγκο μπιλόμπα,
πολυφαινόλες σταφυλιού, τζίντζερ και
μπίλμπερι) με αντιοξειδωτικές ιδιότητες,
που συμβάλλουν στην τόνωση του κυκλοφορικού και τη διατήρηση της υγιούς
αιματικής ροής στα
άκρα.
Το V- Vein βοηθάει
στην αντιμετώπιση
των συμπτωμάτων
της κακής κυκλοφορίας του αίματος
(πρήξιμο, αίσθημα
βάρους, κούραση,
κιρσούς, φλεβίτιδες)
για υγιή και ξεκούραστα πόδια.
Ιδανικό για άνδρες
και γυναίκες. Κυκλοφορεί σε συσκευασία
WFUBCTÈÊÂÅ¾uÉÎÉ
αγωγή.
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Το Gotu Kola Aerial Extract
(Centella asiatica) της Solgar
είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής υψηλής ισχύος, το
οποίο περιέχει 100% αγνά
φυτικά εκχυλίσματα και συμβάλλει στην ενεργοποίηση
της κυκλοφορίας του αίματος
στα κάτω άκρα και στην ενδυνάμωση των τοιχωμάτων
των αιμοφόρων αγγείων. ΠαÑ®ÍÍÉÍÂÓÏ(PUV,PMB"FSJBM
Extract μπορεί να λειτουργήσει κατά της κατακράτησης
των υγρών από το σώμα, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο
στη ρύθμιση της κυτταρίτιδας
στην περιοχή των γοφών και
των μηρών, βελτιώνοντας την ανεπιθύμητη όψη φλοιού πορτοκαλιού.
Διανέμεται από την ΙSOPLUS A.E.
Η εταιρεία Αρριάνι Φαρμακευτική με τη σειρά
Arkopharma, προτείνει
τον συνδυασμό Arkocaps
Vitiven/Κόκκινη Άμπελος
για συστηματική χρήση, με
το Vitiven Gel για τοπική
χρήση.
Η Κόκκινη Άμπελος είναι το
φυτό αναφοράς σε θέματα
κυκλοφορικού και ειδικά
στο πρόβλημα βαριά πόδια. Οφείλει τις ευεργετικές
του ιδιότητες στην παρουσία ποικίλων ουσιών, οι
οποίες καταπολεμούν
την ευαισθησία των
τριχοειδών αγγείων
του δέρματος και αυξάνουν την ανθεκτικότητα των τοιχωμάτων
τους. Ταυτόχρονα
ευνοούν τη σύσπαση
των τοιχωμάτων των
αγγείων, διευκολύνοντας την επιστροφή στην καρδιά, του
αίματος που συσσωρεύεται στα άκρα του

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ÒÐuÂÓÏÖ°ÊÌ®ÄÏØÍÆÖ"SLPDBQT7JUJWFO 
βοηθούν στην αντιμετώπιση της αιτίας
του προβλήματος, ενώ το Vitiven Gel
που περιέχει εκτός από Κόκκινη Άμπελο,
Αγριοκαστανιά και Λεβάντα, ανακουφίζει όλα τα συμπτώματα όπως φλόγωση,
κούραση κα. Η συνδυασμένη δράση των
δυο προϊόντων και των συστατικών τους,
είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που συνδέονται με
τη φλεβική ανεπάρκεια και στην αντιμετώπιση των εκχυμώσεων ή των κιρσών.
Από την VENCIL προτείνεται το DAKTYLON Tired legs gel, για την ανακούφιση
των συμπτωμάτων της φλεβικής νόσου
και την αντιμετώπιση των ήπιων φλεβικών διαταραχών των άκρων, όπως
δυσφορία και αίσθημα βάρους. Περιέχει β -εσκίνη, μενθόλη, εκχύλισμα οξυμυρσίνης, αλόη και προβιταμίνη Β5. Το
%",5:-0/5JSFEMFHTHFMÆ¾ÎÂÊÊÅÂÎÊÌ¿
για κιρσούς, και φλεβίτιδα ενώ ξεκουράζει και χαλαρώνει
τα πρησμένα άκρα με
αίσθημα βάρους. Παράλληλα ενδείκνυται
για συμπτωματική
αντιμετώπιση των
μυϊκών τραυματισμών και διαστρεμμάτων, τοπικά οιδήματα και αιματώματα
μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.
Προτεινόμενη χρήση: Μία έως δύο
φορές την ημέρα,
απλώνοντας μικρή
ποσότητα gel στις
γάμπες και τους
γλουτούς με ολιγόλεπτο τοπικό μασάζ
ανοδικών κινήσεων,
βοηθώντας έτσι την
καλύτερη κυκλοφορία. 
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Ο έρπης είναι μια ήπια ιογενής λοίμωξη
που εμφανίζεται αρκετά συχνά λόγω του
υποτροπιάζοντος και λανθάνοντα χαρακτήρα
του και γίνεται μερικές φορές πολύ ενοχλητικός.
Σοβαρές μορφές του μπορεί να επηρεάσουν
τις έγκυες γυναίκες, τα νεογνά, τους ατοπικούς
ασθενείς αλλά και ανοσοκατεσταλμένους.

Από την ΟΛΙΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ,
Φαρμακοποιό (ΜPharm), Κλινική Φαρμακολόγο
.4D$MJOJDBM1IBSNBDPMPHZBOE5IFSBQFVUJDT

Ο ΕΡΠΗΣ ΣΕ 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
x Ο ιός του απλού έρπητα (HSV) μπορεί
να είναι τύπου 1 ή 2. Χαρακτηριστικό
του είναι πως μετά την πρωτογενή
λοίμωξη μπορεί να παραμείνει στον
οργανισμό σε λανθάνουσα κατάσταση επ’ αόριστον και να ξαναεμφανίζεται περιοδικά από επανενεργοποιήσεις.
x Εντοπίζεται κυρίως σε δύο σημεία
του σώματος: ο απλός τύπου 1 εμφανίζεται στοματοπροσωπικά, ενώ
ο τύπου 2 χαρακτηρίζεται ως έρπης
των γεννητικών οργάνων.
x Η πρώτη μόλυνση με HSV1 παρουσιάζεται συνήθως στην παιδική ηλικία
αλλά τα τελευταία χρόνια, αγγίζει όλο
και πιο συχνά και νεαρούς ενήλικες.
Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση του
έρπητα των γεννητικών οργάνων
που σχετίζονται με HSV1.

τα κλινικά
1. Ποιά
συμπτώματα;
Πρωτοβάθμια λοίμωξη
Όταν είναι συμπτωματική (10% σε στοματοπροσωπικό επίπεδο, 20-50% στο
σημείο των γεννητικών οργάνων), εμφανίζεται 5-7 ημέρες μετά τη μόλυνση.
Σε στοματοπροσωπικό επίπεδο, συχνά
παίρνει τη μορφή οξείας στοματίτιδας,
δραματική και επώδυνη, που περνάει
σε 7 έως 10 ημέρες. Οι βλάβες συμβαίνουν στα χείλη, τα ούλα, τη γλώσσα, τον
ÏØÑÂÎ¾ÒÌÏ½ÌÂÊÓÏÇ®ÑØÈÈÂ ØÎ½ÔÕÖ
εμφανίζονται ομαδοποιημένες με μορφή
κυστιδίων και συνδυάζουν υψηλό πυρετό (39-40 ° C), αποκρουστική αναπνοή,
υπερβολική σιελόρροια, τραχηλική λεμφαδενοπάθεια. Η ρήξη των κυστιδίων
προκαλεί επώδυνα έλκη, κάνοντας τη
διαδικασία της τροφής δύσκολη.
Στα γεννητικά όργανα, οι βλάβες (φλύκταινες και έλκη) εμφανίζονται και σε
κοντινή απόσταση (μηροί, γλουτοί, πρωκτός). Στις γυναίκες, η κύρια μόλυνση
λαμβάνει συχνά τη μορφή οξείας αιδοιοκολπίτιδας (ενίοτε με οίδημα και πυρετό).
Στους άνδρες είναι λιγότερο επώδυνη
και παίρνει τη μορφή βαλανίτιδας. Χωρίς θεραπεία, υποχωρεί σε 10 έως 20
ημέρες.
Υποτροπές
Επανεμφανίζονται τα συμπτώματα της
πρωτογενούς λοίμωξης, συνήθως στις
ίδιες περιοχές, αλλά η επούλωση είναι
ταχύτερη (5-10 ημέρες). Αυτές οι υποτροπές συχνά προειδοποιούν με τσούξιμο, ερυθρότητα, αίσθημα καύσου ή
μούδιασμα.
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Σε στοματοπροσωπικό επίπεδο εμφανίζεται η γνωστή βλάβη στα χείλια, χωρίς
να αποκλείεται και η εμφάνιση σε άλλες
περιοχές όπως μύτη, πηγούνι, μάγουλα.
Στα γεννητικά όργανα, οι βλάβες, ιδιαίτερα στις γυναίκες, μπορεί να περάσουν
απαρατήρητες.
Βλάβες μπορεί να εμφανιστούν σε όλα
τα σημεία του δέρματος, συμπεριλαμβανομένου του χεριού και ιδιαίτερα των
δακτύλων, ειδικά σε αθλητές πολεμικών
τεχνών. Επίσης στην περιοχή των ματιών
με τη μορφή βλεφαρίτιδας ή κερατίτιδας,
που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε
απώλεια όρασης.

είναι οι πιο
2. Ποιές
σοβαρές μορφές;
Σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς,
μπορεί να έχουμε σοβαρές βλάβες στο
δέρμα ή και στα σπλάχνα.
Στους ατοπικούς ασθενείς, ο έρπης μπορεί να επιμολύνει κάποιο έκζεμα και να
προκαλέσει διάδοση της νόσου (σύνδροuÏ,BQPTJ+VMJVTCFSH 
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης,
ερπητοειδής ηπατίτιδα μπορεί, σπάνια
όμως, να εμφανιστεί εάν έχει γίνει επιμόλυνση με τον ιό το πρώτο τρίμηνο, κάτι το
οποίο μπορεί να αποβεί μοιραίο και χρήζει άμεσης θεραπευτικής αντιμετώπισης.
Μεταγεννητική μόλυνση είναι επίσης δυνατή μέσω της επαφής με ένα πρόσωπο
που εκκρίνει τον ιό.

μεταδίδεται η
3. Πώς
μόλυνση;
x Μέσω της άμεσης επαφής με βλάβες
ή εκκρίσεις (δάκρυα, σάλιο, εκκρίσεις των γεννητικών οργάνων...).
x Ο ασθενής είναι μεταδοτικός από την
έναρξη των πρόδρομων συμπτωμάτων και μέχρι την ίαση, σε μικρότερο
όμως βαθμό, όπως και κατά τη διάρκεια ασυμπτωματικών περιόδων.
x Ο HSV1 μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη των γεννητικών οργάνων κατά
τη διάρκεια της επαφής.
x Ο έρπης των γεννητικών οργάνων
είναι ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο
νόσημα. Η διείσδυση δεν είναι απαραίτητη για τη μόλυνση.
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4.

Ποιοί παράγοντες
ευνοούν τις υποτροπές;

x Σε γενικές γραμμές, η ανοσοκαταστολή προωθεί υποτροπές.
x Όλες οι περιπτώσεις επανενεργοποίησης δεν γίνονται αντιληπτές. Σε
στοματοπροσωπικό επίπεδο, παράγοντες που ευνοούν περιλαμβάνουν
πυρετό, έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία ή κρύο, η έμμηνος ρύση, μια
οξεία εμπύρετη λοίμωξη, το άγχος,
η κούραση, κάποιο τοπικό τραύμα
(στοματική χειρουργική, δερμοαπόξεση), όπως και η σεξουαλικές
επαφές.

x Στο νεογέννητο, η διάγνωση γίνεται
με οφθαλμικά επιχρίσματα και επιχρίσματα του φάρυγγα, αν η μητέρα
έχει αλλοιώσεις που υποδηλώνουν
έρπητα των γεννητικών οργάνων.

είναι
6. Ποιά
η εξέλιξη;
Εκτός από τις σοβαρές μορφές που
απαιτούν διαχείριση έκτακτης ανάγκης,
ο έρπης, παραμένει μια ήπια λοίμωξη.
Ωστόσο, ο αντίκτυπος στη ποιότητα ζωής
είναι σημαντικός σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης εμφάνισης του ιού του
έρπητα, ειδικά των γεννητικών οργάνων.
Οι υποτροπές είναι πιο συχνές τον πρώτο χρόνο μετά την πρωτογενή μόλυνση.
Σε γενικές γραμμές, η συχνότητα των
υποτροπών ποικίλλει από το ένα άτομο
στο άλλο και τείνει να μειώνεται με το
χρόνο. Μια υποτροπή μερικές φορές
ακολουθείται από πολύμορφο ερύθημα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

γίνεται
5. Πώς
η διάγνωση;
x Στη στοματοπροσωπική μορφή, κλινική διάγνωση μόνο.
x Στον έρπη γεννητικών οργάνων ή
στην άτυπη νόσο, μια παρατήρηση
των βλαβών μπορεί να επιβεβαιώσει
τη διάγνωση. Η καλλιέργεια του ιού
ως μέθοδος αναφοράς επιτρέπει την
ταυτοποίηση των ιών τύπου (HSV 1 ή
2) σε 1 έως 4 ημέρες. Σε περίπτωση
έρπητα των γεννητικών οργάνων,
συνιστάται η αναζήτηση και άλλου
σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος ( χλαμύδια, HIV ορολογικές
εξετάσεις, σύφιλη, γονόρροια, ηπατίτιδα Β).
x Σε ανοσοκατεσταλμένους ή έγκυες
γυναίκες, η ανίχνευση του ιικού γονιδιώματος γίνεται με PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης), πολύ
γρήγορη και ευαίσθητη, αλλά και πιο
δαπανηρή μέθοδος.
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Η θεραπεία της πρωτογενούς λοίμωξης
και των υποτροπών γίνεται με χορήγηση αντι-ιικών φαρμάκων, σύμφωνα με
σαφείς κατευθυντήριες γραμμές. Ασθενείς με περισσότερες από 6 υποτροπές
ανά έτος, πρέπει να λάβουν υπόψη την
έναρξη της αντι-ιικής θεραπείας σε μακροπρόθεσμη βάση.

Αθήνα: Λεωφ. Αγίας Μαρίνας 9, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, 19400, Κορωπί
τηλ.: 801.700.77.01 (αστική χρέωση) O fax: 210.9600.954
e-mail: info@health-plus.gr O web site: www.health-plus.gr
Θεσσαλονίκη: Γιαννιτσών 31, Βαλκανικό Κέντρο O τηλ./fax: 2310.540575
Αντιπρόσωπος Κύπρου: ΙΑΜΑ PHARMACEUTICALS Ltd O τηλ.: 2520.9500
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ΣΤΟΧΟΙ Θεραπευτικ
κής Στρατηγικής

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ
Η Εύα, 24 ετών, επαγγελματίας υγείας

Η θεραπεία αναφοράς για τη λοίμωξη
από έρπητα γίνεται με συστηματική χορήγηση αντι-ιικών φάρμακων. Τοπική
χρήση αντι-ιικών φαρμάκων δεν έχει
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και
δεν συνιστάται πουθενά αλλού εκτός από
τις περιπτώσεις των οφθαλμικών μορφών έρπητα και επιχείλιου.
x Η θεραπεία ποικίλλει ανάλογα με τα
κλινικά χαρακτηριστικά της λοίμωξης (τοποθεσία, πρωτοπαθή λοίμωξη,
υποτροπή) και ανάλογα με το προφίλ
του ασθενούς (με φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα, ανοσοκαταστολή, έγκυες γυναίκες, βρέφη).
x Όταν η συνταγογράφησή τους είναι
δικαιολογημένη, τα αντι-ιικά φάρμακα είναι πιο αποτελεσματικά όταν η
χορήγηση τους γίνεται νωρίς. Στην
πράξη, η βαλασικλοβίρη προτιμάται
σε σχέση με την ακυκλοβίρη, διότι
απαιτεί μόνο 2 δόσεις ημερησίως
(έναντι 5 για ακυκλοβίρη), οπότε
έχουμε περισσότερες πιθανότητες
για συμμόρφωση του ασθενή.
x Για την ανακούφιση από τον πόνο
προτείνεται η χρήση κάποιου αναλγητικού (παρακεταμόλη, κωδεΐνηπαρακεταμόλη).
x Τοπικά αντισηπτικά (υδατική χλωρεξιδίνη κ.α.) χρησιμοποιούνται ως
συμπλήρωμα για να ελαχιστοποιηθεί
ο κίνδυνος μόλυνσης.
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«Από την παιδική ηλικία, είμαι επιρρεπής σε έρπητα. Με τον καιρό έμαθα να
ανιχνεύω τα πρώτα σημάδια. Ξέρω ότι
πρέπει να δράσουμε γρήγορα, όταν αισθανόμαστε τα πρώτα συμπτώματα, αλλά
συχνά αυτό δεν σταματά την εξέλιξη. Δοκίμασα τα πάντα: κρέμες, επιθέματα, αιθέρια έλαια, ομοιοπαθητική... Το παθαίνω
από διαφορετικά ερεθίσματα: ήλιος, στρες,
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κούραση. Κάθε καλοκαίρι, επιστρέφει ο
έρπης που δεν μου επιτρέπει να απολαύσω τις διακοπές μου. Δεν πλησίασα την
παραλία για ένα χρόνο καθώς επιμολύνθηκε η πληγή μου και απέκτησα και μολυσματικό κηρίο. Για να μη μετρήσω όλες τις
άλλες καλές στιγμές όπως ο γάμος μου,
που χάλασαν από αυτή την αντιαισθητική,
επίπονη και μεταδιδόμενη λοίμωξη…»

Ο έρπης όπως τον βλέπουν οι ασθενείς

ċĕėĆĒėďĂĕąĔ

Σχετικά με την παθολογία
x Ο ιός μπορεί να επανενεργοποιηθεί
υπό την επίδραση διαφόρων παραγόντων διαφορετικών για κάθε
ασθενή. Αυτές οι υποτροπές μπορεί
να λάβουν διάφορες μορφές: ασυμπτωματικές ή πολύ ενοχλητικές. Η
συχνότητα και η ένταση των υποτροπών ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό
από το ένα άτομο στο άλλο και στο
ίδιο άτομο με το χρόνο. Έχουν την
τάση να μειώνονται με την πάροδο
του χρόνου. Αν είναι συχνές, μια
προληπτική θεραπεία μπορεί να
εφαρμοστεί.
x Ο ασθενής πρέπει να μάθει να
αναγνωρίζει τους παράγοντες που
επηρεάζουν την επανεμφάνιση του
ιού (ήλιος, άγχος, κρύο, τζετ-λαγκ,
αναστάτωση, πυρετός, περίοδος)
προκειμένου να τους αποφύγει, αν
είναι δυνατόν, και να παρακολουθεί
την εμφάνιση τυχόν συμπτωμάτων
(κάψιμο, τσούξιμο, φαγούρα, μούδιασμα...).
x Ο έρπης των γεννητικών οργάνων
είναι ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο
νόσημα. Η αναζήτηση άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων
(HIV, ηπατίτιδα Β, χλαμύδια...) πρέπει
να γίνει κατά τη διάγνωση.
x Τα μέτρα για την πρόληψη μετάδοσης της νόσου είναι απαραίτητα σε
ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο:
βρέφη, έγκυες γυναίκες, ατοπικά
άτομα, ηλικιωμένους και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.
x Μία έγκυος που γνωρίζει ότι είναι
φορέας του έρπητα των γεννητικών
οργάνων θα πρέπει να το αναφέρει
στον γυναικολόγο της. Οι έγκυες θα
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές με τα σημάδια της εμφάνισης του
ιού, ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους
μήνες της εγκυμοσύνης. Σε περίπτωση εμφάνισης της υποτροπής
του έρπητα, τα αντι-ιικά φάρμακα
χρησιμοποιούνται κατά τον συνήθη
τρόπο. Αν υπάρχουν βλάβες των
γεννητικών οργάνων από τον έρπη,
τότε κατά τον τοκετό θα πρέπει να
γίνει καισαρική τομή.

Σχετικά με τη θεραπεία
x Η συστηματική χορήγηση αντι-ιικών
φαρμάκων είναι πιο αποτελεσματική
όταν ξεκινά αρκετά νωρίς. Προτείνεται καλή ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Επίσης, στη
θεραπεία με βαλασικλοβίρη καλό
θα ήταν να προβλέψει κανείς για
φωτοπροστασία.
x Σε υποτροπιάζοντα επιχείλιο έρπη, η
λήψη βαλακικλοβίρης είναι χρήσιμη
μόνο εάν η θεραπεία ξεκινήσει μέσα
σε 24 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Οι 2 δόσεις θα πρέπει
να απέχουν τουλάχιστον 6 ώρες. Παράταση της θεραπείας περισσότερο
από μια ημέρα δεν παρέχει κανένα
πρόσθετο όφελος.
x Σε μακροπρόθεσμη προληπτική αντιιική αγωγή, η καλή συμμόρφωση είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση
της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Από τη στιγμή που θα εμφανιστεί η βλάβη
του έρπητα, μέχρι και την ώρα που θα
ξεραθεί, ο ασθενής είναι μεταδοτικός για
τον ιό, ακόμη και αν τα συμπτώματα είναι
ανεπαίσθητα ή ελαφριάς μορφής.

Επισημάνετε στο ασθενή
x Να μην έχει καμία άμεση επαφή με
τις βλάβες, ακόμα και αν βρίσκετε
υπό αντιική θεραπεία (καθόλου φιλιά, ακόμη και σε άλλη περιοχή του
δέρματος). Να μην ξύνει τις βλάβες
και να πλύνει τα χέρια του αμέσως
μετά, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος
της αυτο-μόλυνσης.
x Σε περιπτώσεις έρπητα των γεννητικών οργάνων, συνιστάται να
αποφεύγεται η σεξουαλική επαφή,
ακόμη και με προφυλακτικό. Ο
ασθενής προστατεύει το σύντροφο
εάν καλύπτει όλες τις πληγές του έρπητα. Γεννητικά έλκη ή άλλες βλάβες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο
απόκτησης HIV.
x Στην περίπτωση του επιχείλιου έρπη, απαγορεύονται τα φιλιά
οπουδήποτε όπως και ο στοματικός
έρωτας. Να μην μοιράζεστε είδη
προσωπικής υγιεινής ή περιποί-

Οι συμβουλές «κλειδιά»

Τι λέμε στον ασθενή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

xΓια τις βλάβες του έρπη, θα
πρέπει να φροντίζουμε να
παραμένει καθαρή η περιοχή με χρήση αντισηπτικών,
απαλών καθαριστικών και
ταμπονάρισμα με πετσέτα,
όχι σκούπισμα με απότομες κινήσεις. Η χρήση
ερεθιστικών προϊόντων (οινόπνευμα, αιθέρα...), μπορεί
να χειροτερέψει τις βλάβες.
xΤα από του στόματος και τοπικά
κορτικοστεροειδή αντενδεικνύνται
(εκτός κορτικοστεροειδών οφθαλμικών σταγόνων σε συνδυασμό
με αντι-ιικά φάρμακα σε ορισμένες μορφές οφθαλμικού έρπητα).
xΟ επιχείλιος έρπης αν προκαλείται
από τον ήλιο, να χρησιμοποιείται
®ÎÓÂ¼ÎÂÂÎÓÉÍÊÂÌ¿TUJDLÓÕÎ
χειλιών πριν από την έκθεση
στον ήλιο.
xΤοπικές θεραπείες (doconazole &SB[BCBOJCBDJUBCJOF$VUFSQFT
- ακυκλοβίρη), μπορεί στην καλύτερη περίπτωση, ελαφρώς, να συντομεύσουν το χρόνο επούλωσης.
xΔιαφόρων ειδών επιθέματα μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την επούλωση
και να περιορίσουν τη βλάβη.
xΣτον έρπη των γεννητικών οργάνων συνιστάται μια καταπραϋντική
κρέμα, κρύες κομπρέσες ή κρύα
πλυσίματα για να ανακουφίσουν
την επώδυνη περιοχή. Αποφύγετε τα συνθετικά εσώρουχα και
στενά ρούχα (τζιν, καλσόν), ώστε
να περιορίσετε την τριβή και την
εφίδρωση.

ησης (πετσέτες, οδοντόβουρτσα,
κραγιόν…).
x Θυμηθείτε τη χρήση αντηλιακής
προστασίας σε συγκεκριμένες θεραπείες, τις κρύες κομπρέσες, την
αποφυγή ερεθιστικών αντισηπτικών,
και να έχετε πάντα κατά νου την επανεκτίμηση της κατάστασης μετά από
6 έως 12 μήνες. 
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Στη σύγχρονη εποχή, όλο και περισσότερος κόσμος
αντιμετωπίζει προβλήματα άγχους και στρες,
δυσκολία στον ύπνο ή διαταραχές στη διάθεση και
αναζητά μια φυσική λύση στο φαρμακείο. Η λύση
που θα του προτείνουμε μπορεί να περιλαμβάνει
ένα φυτικό σκεύασμα με αποδεδειγμένη δράση
στο πρόβλημά του, σε συνδυασμό με θρεπτικά
συστατικά, όπως βιταμίνες, μέταλλα ή ωμέγα-3,
που μπορούν να προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη
υποστήριξη.

Από την ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ,
£ÊÏÍ¿ÈÏ ¤ÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÒÁuÃÏØÍÏÓÉÖ%PVOJ)FBMUI1SPEVDUT

í

συχνότητα εμφάνισης περιστατικών αυξημένου άγχους, αϋπνίας και συναισθηματικών διαταραχών
στο φαρμακείο αυξάνεται ραγδαία. Ο
φαρμακοποιός είναι συχνά ο πρώτος
επιστήμονας υγείας που θα συμβουλευτούν όσοι αντιμετωπίζουν τα παραπάνω προβλήματα, ιδιαίτερα αν θέλουν
να αποφύγουν τη φαρμακευτική οδό.
Κατακτώντας τη βαθιά γνώση των φυτικών σκευασμάτων και γενικότερα των
συμπληρωμάτων διατροφής, ο φαρμακοποιός μπορεί να προσφέρει στοχευμένη και αποτελεσματική υποστήριξη.

Άγχος - στρες
Το άγχος θεωρείται μια σύγχρονη μάστιγα που απασχολεί όλο και περισσότερους ανθρώπους όλων των ηλικιών.
Οι επιπτώσεις του στον οργανισμό είναι
τεράστιες, καθώς μπορεί να προκαλέσει
σωματική και πνευματική κόπωση, να

εξασθενήσει το ανοσοποιητικό σύστημα
και να προκαλέσει οξειδωτικό στρες στον
οργανισμό με ότι αυτό συνεπάγεται για
τη μετέπειτα υγεία του ατόμου. Ορισμένα
φυτά, όπως η Ροντιόλα και το Σιβηριανό Τζίνσενγκ, μπορούν να προσφέρουν
σημαντική υποστήριξη σε περιόδους άγχους και να βοηθήσουν τον οργανισμό
να ανταπεξέλθει.

Ροντιόλα
Η Ροντιόλα (Rhodiola rosea) ή χρυσή
ρίζα, είναι ένα βότανο με προσαρμοσιογόνο δράση, μπορεί επομένως να βοηθήσει τον οργανισμό να ανταπεξέλθει ως
μια ολότητα σε διάφορα είδη στρες, όπως
χημικό, βιολογικό ή σωματικό.
Σύμφωνα με μελέτες, η Ροντιόλα συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης λόγω
αυξημένου άγχους, την αύξηση της
πνευματικής και σωματικής απόδοσης,
την οξυγόνωση του εγκεφάλου και των
μυών και την ενίσχυση των επιπέδων

της ενέργειας. Επίσης, επιδρά θετικά
στο νευρικό σύστημα, αυξάνοντας τη
διάρκεια της αυτοσυγκέντρωσης και
βελτιώνοντας τη μνήμη, τη διάθεση, την
πνευματική ικανότητα και την απόδοση
στην εργασία. Μελέτες δείχνουν ότι η
Ροντιόλα μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ορισμένων νευροδιαβιβαστών στον
εγκέφαλο, όπως της σεροτονίνης και της
ντοπαμίνης, μέχρι και κατά 30%.
Η Ροντιόλα είναι ιδανική για άτομα που
νιώθουν ατονία, έχουν μειωμένη πνευματική απόδοση ή εμφανίζουν διάφορα
συμπτώματα, όπως ευερεθιστικότητα,
κεφαλαλγίες, κακή διάθεση ή ακόμα
και δυσκολία στον ύπνο, λόγω έντονου
άγχους, σωματικής ή πνευματικής καταπόνησης.
Τι πρέπει να Προσέξουμε: Η Ροντιόλα
θεωρείται από τα πιο ασφαλή βότανα και
δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αντενδείξεις.
Παρόλα αυτά, θα πρέπει να δίνεται με
προσοχή σε άτομα που χρησιμοποιούν
φάρμακα που επιδρούν στο κεντρικό
νευρικό σύστημα.

Σιβηριανό Τζίνσενγκ
²Ï ÊÃÉÑÊÂÎ¿ ²Ù¾ÎÒÆÎÈÌ 4JCFSJBO
Ginseng, Eleutherococcus senticosus)
είναι ένα βότανο με προσαρμοσιογόνο
δράση το οποίο, σύμφωνα με μελέτες,
προσφέρει ευεξία και βελτιώνει την ικανότητα του οργανισμού να αντιμετωπίζει
το στρες. Πιο συγκεκριμένα, βοηθά το
σώμα να μεταβολίζει τα βλαβερά λακτικά
και πυρουβικά οξέα που απελευθερώνονται σε καταστάσεις στρες, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στην παραγωγή ενέργειας.
Το Σιβηριανό Τζίνσενγκ είναι ιδανικό
για άτομα με άγχος ή που εργάζονται με
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πυρετώδεις ρυθμούς, καθώς μπορεί να
βοηθήσει στη βελτίωση της σωματικής
και πνευματικής απόδοσης. Έχει διεγερτική δράση και βοηθά το σώμα να
ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις.
Τι πρέπει να προσέξουμε: Σε ευαίσθητα
άτομα μπορεί να προκαλέσει ταραχή ή
ταχυκαρδία. Να αποφεύγεται σε άτομα
με αρρύθμιστη υψηλή πίεση. Συνήθως
προτείνεται η διακοπή της χρήσης του
για 1-3 εβδομάδες μετά από 30-60 ημέρες χρήσης (ακολουθείτε τις οδηγίες του
εκάστοτε προϊόντος).

και της διάρκειας του ύπνου, μειώνει
το συχνό ξύπνημα, την ένταση και την
ανησυχία και σε αντίθεση με μερικά
φάρμακα, εξασφαλίζει έναν υγιή ύπνο,
χωρίς να υπάρχει αίσθηση κούρασης
την επόμενη ημέρα.
Τι πρέπει να προσέξουμε: Η Βαλεριάνα
είναι ένα ισχυρό βότανο και έχει θεραπευτική δράση. Δεν πρέπει να λαμβάνεται παράλληλα με ηρεμιστικά, υπνωτικά ή άλλα φάρμακα που επηρεάζουν
το κεντρικό νευρικό σύστημα χωρίς τη
συμβουλή γιατρού. Επίσης, ενδέχεται να
μειώσει την εγρήγορση.

Αϋπνία
Οι διαταραχές στον ύπνο απασχολούν
επίσης ένα πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού και μπορεί να είναι ένα χρόνιο
ή περιστασιακό πρόβλημα. Οι πελάτες
μπορεί να μας αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να κοιμηθούν ή ότι δεν κοιμούνται
καλά, ξυπνούν πολλές φορές μέσα στη
νύχτα, νιώθουν κουρασμένοι το πρωί
κ.α. Το πιο γνωστό βότανο για την αντιμετώπιση διαταραχών στον ύπνο είναι
η Βαλεριάνα.

Βαλεριάνα
Η Βαλεριάνα (Valeriana officinalis)
θεωρείται ένα φυσικό ηρεμιστικό και
υπνωτικό που έχει χρησιμοποιηθεί
παραδοσιακά για την αντιμετώπιση της
ευερεθιστικότητας, της νευρικότητας, της
αϋπνίας και σε καταστάσεις υστερίας.
Σύμφωνα με μελέτες, άτομα που υπέφεραν από αϋπνίες και χρησιμοποίησαν
βαλεριάνα είχαν γενικά ευκολότερη και
πιο ήσυχη μετάβαση στον ύπνο από
άτομα που λάμβαναν τυπικά υπνωτικά
ή κάποιο άλλο σκεύασμα τέτοιου τύπου.
Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι η βαλεριάνα βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας
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Διαταραχές διάθεσης
Οι διαταραχές στη διάθεση αποτελούν
επίσης σημείο των καιρών μας. Στις
ήπιες περιπτώσεις μπορούμε να προτείνουμε τη Ροντιόλα η οποία, εκτός από
τη δράση της ενάντια στο άγχος, βοηθά
βάσει μελετών στη βελτίωση της διάθεσης. Σε πιο σοβαρές διαταραχές διάθεσης ή περιπτώσεις ήπιας κατάθλιψης,
είναι προτιμότερο να προτείνουμε ένα
ισχυρότερο βότανο και συγκεκριμένα
το Βαλσαμόχορτο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παράλληλη
η πρόταση

σε συμπληρώνει
Quiet Life:ȞɇȽɊɜȽɈȽɉɄɋɠɖɒȽɀɇȽɟɉɍɓɑǨ
ȜɡɎɋɜȽǡɚɋȽȽɎɟɒȽȾȽɐɇɈəɎɏɍȾɉɛɊȽɒȽɎɍɓ
ɒȽɉȽɇɎɘɏɂɜɒɍɋɐɠɀɖɏɍɋɍəɋɅɏɘɎɍǤ
ȢȽɎȽɇɒɄɒɇɈɛɈȽɅɄɊɂɏɇɋɟɒɄɒȽɎɏɍɈȽɉɂɜɚɋɒɍɋɄ
ɐɘɊȽɒɇɈɛɈɍɠɏȽɐɄɈȽɇɓɎɂɏɚɋɒȽɐɄɎɍɓɍɁɄɀɂɜ
ɎɍɉɉɚɑɔɍɏɚɑɐɂɚɋȽɋȽɋɛɐɓɖɍɠɎɋɍǤ
ȮɍɔɓɒɇɈɟɄɏɂɊɇɐɒɇɈɟǡǡɂɜɋȽɇɄ
ȽɎəɋɒɄɐɄɐɂɟɉȽɒȽɎȽɏȽɎəɋɘɈȽɇɈɓɏɜɘɑ
ɐɒɍɃɛɒɄɊȽɒɄɑȽɡɎɋɜȽɑǡɖɘɏɜɑɎȽɏɂɋɚɏɀɂɇɂɑɛ
ɎɇɅȽɋɟɒɄɒȽɂɅɇɐɊɍɠǡɊɂȾȽɐɇɈɟɐɓɐɒȽɒɇɈɟɒɍɓ
ɒɄȝȽɉɂɏɇəɋȽǤ

Βαλσαμόχορτο
Το Βαλσαμόχορτο ( Hypericum
perforatum), γνωστό και ως βότανο του
¢È¾ÏØ§Õ®ÎÎÉ 4U+PIOT8PSU ½ØÆÑÊκόν, έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά
για τις αντικαταθλιπτικές του ιδιότητες.
Η υπερισίνη, ένα από τα βασικά δραστικά συστατικά του, έχει ηρεμιστικές,
αντικαταθλιπτικές και καταπραϋντικές
ιδιότητες.
Σύμφωνα με μελέτες, το εκχύλισμα από
Βαλσαμόχορτο μπορεί να μετριάσει τα
συμπτώματα της κατάθλιψης, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα ορισμένων νευροδιαβιβαστών, όπως της σεροτονίνης,
της νορεπινεφρίνης και της ντοπαμίνης
στον εγκέφαλο, ενώ παράλληλα μπορεί
να βελτιώσει συμπτώματα όπως η νευρικότητα. Μπορεί επίσης να βοηθήσει σε
εποχιακές συναισθηματικές διαταραχές.

ȫɂɏɇɚɖɂɇɈȽɇəɉɉȽɔɓɒɇɈə
ɐɓɐɒȽɒɇɈəɟɎɘɑ
ɎȽɐɇɔɉɟɏȽǡɉɓɈɜɐɈɍǡ
əɀɏɇɍɊȽɏɍɠɉɇɈȽɇ
ɉɂɍɋɒɟɋɍɓɏɍɎɍɓ
ɂɜɋȽɇɀɋɘɐɒəɀɇȽ
ɒɇɑɖȽɉȽɏɘɒɇɈɚɑǡ
ɄɏɂɊɇɐɒɇɈɚɑɈȽɇ
ɈȽɒȽɎɏȽɡɋɒɇɈɚɑɒɍɓɑɇɁɇɟɒɄɒɂɑǡɐɂɐɓɋɁɓȽɐɊɟɊɂ
ȾɇɒȽɊɜɋɂɑɒɍɓɐɓɊɎɉɚɀɊȽɒɍɑȝȋȝͳǡȝʹɈȽɇȝ͵ȌɎɍɓ
ɐɓɋɒɂɉɍɠɋɐɂɚɋȽɓɀɇɚɑɋɂɓɏɇɈɟɐɠɐɒɄɊȽǤ
ȫȽɏȽɁɍɐɇȽɈɟɔəɏɊȽɈɍɔɓɒɇɈɛɑɎɏɍɚɉɂɓɐɄɑɒɍ
ǡɖɍɏɄɀɂɜɒȽɇɖɘɏɜɑɇȽɒɏɇɈɛɐɓɋɒȽɀɛǤ
ȠɜɋȽɇɂɎɍɊɚɋɘɑɄɎɇɍɂɠɈɍɉɄɈȽɇəɊɂɐɄɉɠɐɄɀɇȽ
ɒɄɋɈȽɒȽɎɍɉɚɊɄɐɄɒɄɑȽɡɎɋɜȽɑɈȽɇɐɓɊȾəɉɉɂɇɐɒɄ
ɀɂɋɇɈɟɒɂɏɄɄɏɂɊɜȽɒɍɓɍɏɀȽɋɇɐɊɍɠɊɂɒəȽɎɟɊɜȽ
ɈɍɓɏȽɐɒɇɈɛɄɊɚɏȽǤ
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Τι πρέπει να προσέξουμε: Το Βαλσαμόχορτο δεν πρέπει να λαμβάνεται σε
συνδυασμό με αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Επίσης, μπορεί να επηρεάσει την
αποτελεσματικότητα ορισμένων φαρμάκων, π.χ. να μειώσει τη δράση των αντισυλληπτικών και των αντιισταμινικών.
Σε μερικά άτομα μπορεί να παρατηρηθεί
φωτοευαισθησία έπειτα από λήψη αφεψήματος από τα φύλλα του. Το πτητικό
έλαιο του βοτάνου έχει ερεθιστικές ιδιότητες.

Τι πρέπει να προσέχουμε
όταν επιλέγουμε τη
Φυτοθεραπεία
Από τη λέξη και μόνο φυτοθεραπεία,
μπορούμε να καταλάβουμε ότι η δράση
των φυτών, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν στα θεραπευτικά βότανα, είναι περισσότερο “θεραπευτική” παρά υποστηρικτική. Για το λόγο αυτό, αν θελήσουμε
να προτείνουμε κάποιο βότανο, καλό θα
ήταν να ενημερωθούμε πρώτα επαρκώς
για τη δράση του.
Υπάρχουν φυτά με πολύ ήπια δράση που
μπορούν να ληφθούν από τον καθένα,
υπάρχουν όμως και κάποια με ισχυρή
δράση, όπως το βαλσαμόχορτο και η βαλεριάνα, που πρέπει να λαμβάνονται με
σύνεση και με την προϋπόθεση ότι δεν
συγχορηγούνται κάποια συγκεκριμένα
φάρμακα.
Προσοχή! Τα βότανα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από εγκύους, γυναίκες
που θηλάζουν, παιδιά και άτομα με πολύ
σοβαρές ασθένειες.

Γενικές συμβουλέςς για μια επιτυχημένη πρόταση

μπορούμε να γνωρίζουμε. Αυτό σημαίνει
ότι αν αγοράσουμε ένα αποξηραμένο βότανο σήμερα και ένα άλλο μετά από ένα
μήνα, η περιεκτικότητά τους σε δραστικά
συστατικά μπορεί να είναι τελείως διαφορετική, με αποτέλεσμα, λαμβάνοντας
την ίδια ποσότητα ξηρού βοτάνου, να
παίρνουμε διαφορετική ποσότητα δραστικών συστατικών και να μην έχουμε
τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Η λύση για να είμαστε σίγουροι και
ασφαλείς για τα βότανα που χρησιμοποιούμε είναι να επιλέγουμε τυποποιημένα
(τιτλοδοτημένα) βότανα από αξιόπιστες
εταιρίες, που μπορούν να μας εγγυηθούν
ότι ανεξαρτήτως από την παρτίδα των
προϊόντων και τη σοδειά που προέρχονται, προσφέρουν την ίδια ποσότητα
δραστικών συστατικών και άρα έχουν
την ίδια αποτελεσματικότητα.

Γιατί πρέπει να
επιλέγουμε τυποποιημένα
βότανα και όχι
αποξηραμένα;
Η επιλογή ενός αποξηραμένου βοτάνου μπορεί να ενέχει
κινδύνους. Ακόμα κι αν μας
διαβεβαιώσουν ότι προέρχεται από βιολογική καλλιέργεια
και νιώθουμε ασφαλείς για την
ποιότητά του, δεν μπορούμε
να πάρουμε εγγυήσεις για την
περιεκτικότητά του.
Ένα αποξηραμένο βότανο μπορεί να προέρχεται από μια πλούσια
ή φτωχή σοδειά, κάτι που εμείς δεν
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Οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν λίγες
μόνο φυσικές προτάσεις που μπορούμε
να κάνουμε σε όσους υποφέρουν από
νευρικές διαταραχές. Η φύση είναι γεμάτη με θαυμάσια φυτά που αξίζει να
γνωρίζουμε και να προτείνουμε στους
πελάτες μας στο φαρμακείο!

Επιλεγμένη βιβλιογραφία:
Phytomedicine. 2000;7(5):365-371,
Phytomedicine. 2010 Jun;17(7):481-93,
Phytomed 1994;1:63-76, Planta Medica 1986;37:175-77, Am J Med. 2006
Dec;119(12):1005-12, Pharmacol Biochem
Behav 1982;17:65-71, Psychopharmacology 1985;87:406-409, J Psychiatr Res
1983;17:115-122, Pharmacopsychiatry
1997 Sep;30 Suppl 2:102-7, Pharmacopsychiatry 1998 Jun;31 Suppl 1:16-21, Arzneimittelforschung 1984;34(8):918-20. 
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Οι άνδρες με σεξουαλικές διαταραχές
συχνά διστάζουν να ανοίξουν διάλογο με
έναν επαγγελματία υγείας. Ωστόσο, σε
όλες τις καταστάσεις μπορούν να τους
προταθούν αποτελεσματικές θεραπείες,
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι
κοινές διαταραχές όπως η στυτική δυσλειτουργία
ή η πρόωρη εκσπερμάτιση. Η χρήση αυτών
των φαρμάκων θα πρέπει να διευρυνθεί με
την αναφορά σε θέματα που σχετίζονται με τη
σεξουαλικότητα.

Από τον ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΡΑΜΟΓΛΗ,
Χειρουργό Ουρολόγο

Τα λόγια του πελάτη στο
φαρμακείο
- «Ο γιατρός μου έδωσε ένα φάρμακο για
τη σεξουαλική δυσλειτουργία. Θα πρέπει
να το πω στη γυναίκα μου;»
-» Είναι λογικό να έχει κάποιος σεξουαλική ζωή μετά τα 65;»
- «Ποιο είναι το αίτιο της πρόωρης εκσπερμάτισης;»
- «Ο αδελφός μου πρέπει να χειρουργηθεί για μια ασθένεια …. Περονέ... ή κάτι
τέτοιο. Τι είναι αυτό;»
Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες μπορεί
να επηρεάσουν τους άνδρες αλλά και
τις γυναίκες, και σε οποιαδήποτε ηλικία. Η προέλευσή τους συχνά συνδυά-

ζει προβλήματα φυσιολογίας (διαβήτης,
καρδιαγγειακές παθήσεις, προοδευτική
νευρολογική πάθηση, παχυσαρκία, το
κάπνισμα, εξάρτηση από το αλκοόλ, κλπ)
ÌÂÊ½ÊÂÓÑÏÈÆÎ½ ÔÆÑÂÆ¾ÂÑÏÃÍÉu®των προστάτη, η χρήση αντικαταθλιπτιÌÐÎ ÂÎÓÊØÆÑÓÂÒÊÌÐÎ ÌÂ ½ÌÂÊÄØχολογικά (δυσκολίες στο ζευγάρι, στρες,
άγχος, κατάθλιψη). Συχνά, ο διάλογος με
τον ασθενή κατά την ιατρική εξέταση, η
οποία πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές
και εμπιστευτικό περιβάλλον, θα ξεκαθαρίσει την ψυχολογική προέλευση αυτών
από τη σωματική. Αποτελεσματικές φαρμακευτικές θεραπείες συχνά προσφέρουν απλές λύσεις σε κοινά προβλήματα
στυτικής δυσλειτουργίας και πρόωρης
εκσπερμάτισης.

Οι πόνοι του πέους
Οι πόνοι του πέους σπάνια οδηγούν
το άτομο στον ειδικό (πόνοι στη βάλανο ή στους όρχεις είναι οι πιο συχνοί).
Πρόκειται συνήθως για κακώσεις που
σχετίζονται με σεξουαλικές πρακτικές
ιδιαίτερα “δυναμικές” και θα μπορούσαν
να οδηγήσουν σε μικρές βλάβες του πέους. Πόνος μπορεί επίσης να συνοδεύει
τον πριαπισμό.
Οι πόνοι μπορεί να είναι αποτέλεσμα:
- Ανατομικών προβλημάτων, όπως επίκτητη καμπυλότητα που περιγράφεται
σαν νόσος του Peyronie
- Μιας φίμωσης (στένωση του ανοίγματος της ακροποσθίας) που μπορεί να
ενοχλεί κατά τη διάρκεια της στύσης και
να οδηγήσει ακόμη και σε αιμορραγία.
Η φίμωση μπορεί να προκαλέσει στένωση του πέους και αυτή η παραμόρφωση απαιτεί χειρουργική έκτακτης
ανάγκης.
- Τέλος, ένας πόνος του πέους μπορεί
επίσης να οφείλεται σε καρκίνο του
προστάτη και δεν πρέπει να παραμεληθεί μετά την ηλικία των 50 ετών.
Παράλληλα υπάρχουν περιστατικά και
επώδυνης εκσπερμάτισης. Ο πόνος προέρχεται συνήθως από μια μόλυνση της
ουρήθρας, μια λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος ή του προστάτη, ή μόλυνση σπέρματος ( συχνά από χλαμύδια).
Ωστόσο, μπορεί να προέρχεται και από
μια στένωση της ουρήθρας.
Ο γιατρός θα συστήσει συνήθως μια βακτηριολογική εξέταση ούρων ή σπέρματος. Ένας υπέρηχος νεφρών και προστάτη μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί.
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Η νόσος του Peyronie
Η νόσος του Peyronie χαρακτηρίζεται
από μια απόκλιση και δυσμορφία του
πέους σε στύση και επηρεάζει το 10%
των ανδρών. Συνήθως δεν προκαλεί
ιδιαίτερο πρόβλημα, αν η εκτροπή του
ανδρικού οργάνου παραμένει σε χαμηλά
επίπεδα. Ωστόσο, όταν η γωνία γίνεται
μεγάλη, μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες κατά τη διάρκεια της διείσδυσης και
αλλάζει την ποιότητα του σεξ.
Αυτή η κατάσταση, πιθανόν ανοσολογικής αιτιολογίας, μερικές φορές μπορεί να
οφείλεται σε επαναλαμβανόμενες βλάβες στο πέος (συχνά κατά τη διάρκεια
σεξουαλικών πράξεων), που προκαλούν
μια περισσότερο ή λιγότερο εντοπισμένη
σκλήρυνση του περιβλήματος των σηραγγωδών σωμάτων, που εμποδίζουν
τη στύση. Οι ινώδεις πλάκες που σχηματίζονται συχνά στο πίσω μέρος του πέους, προκαλούν λογικά μια εκτροπή της
στύσης, με μια απώλεια σε μήκος που
φτάνει μέχρι και 4 ή 5 cm. Η αποτυχία
να πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη σε μήκος και σκληρότητα στύση, την
καθιστά επώδυνη. Μόλις ολοκληρωθεί
αυτή η σκλήρυνση, σε περίπου δεκαοχτώ μήνες δεν υπάρχει πόνος. Το πέος
μπορεί επίσης να λυγίσει σταδιακά, χωρίς επώδυνα επεισόδια. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, η διείσδυση καθίσταται
αδύνατη.
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Οι διάφορες φαρμακευτικές αγωγές (βιταμίνη Ε σε υψηλές δόσεις, τοπικές ενέσεις βεραπαμίλης, κ.λπ.) είναι ελάχιστα ή
καθόλου αποτελεσματικές. Η χειρουργική (αφαίρεση ινώδους πλάκας ή τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος του πέους),
επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα, με
κόστος τη μη αναστρέψιμη σμίκρυνση
του πέους περίπου 1 έως 2 cm.

Η Στυτική δυσλειτουργία
Η στυτική δυσλειτουργία χαρακτηρίζεται
από περιστασιακά ή χρόνια συμβάντα
ανικανότητας να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί μια στύση επαρκής, για ικανοποιητική
σεξουαλική δραστηριότητα. Καλύπτει ένα
φάσμα που κυμαίνεται από την πλήρη
ανικανότητα διείσδυσης, μέχρι τη μη ικανοποιητική διείσδυση. Η επίσκεψη στον
ειδικό πραγματοποιείται συνήθως όταν
η δυσλειτουργία έχει και ψυχολογικό
αντίκτυπο στις σχέσεις με τη σύντροφο.
Η στύση του πέους συνδυάζει δύο συστήματα: τα σηραγγώδη σώματα και το
σπογγώδες σώμα. Κάτω από την επίδραση της σεξουαλικής διέγερσης, οι λείοι
αρτηριακοί μύες χαλαρώνουν, το αίμα
ρέει μέσα στα σηραγγώδη σώματα και
το πέος σκληραίνει. Μετά την εκσπερμάτιση, η συμπαθητική δραστηριότητα
προκαλεί συστολή των αρτηριδίων και
το αίμα αφαιρείται από τα σηραγγώδη
σώματα, διότι μειώνεται η παροχή του
αρτηριακού αίματος.
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Αιτιολογία
Τρία είδη αιτιολογίας στυτικής δυσλειτουργίας διακρίνονται: ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία, οργανική και μικτή.
Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία. Ψυχολογικό τραύμα μπορεί να προκαλέσει
στυτική δυσλειτουργία, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους.
Οργανική στυτική δυσλειτουργία. Έχει
σχέση με την ηλικία ή λόγω ασθένειας.
Οι δύο αυτές αιτίες είναι συνήθως αλληλένδετες.
Φυσιολογικές αλλαγές που σχετίζονται
με τη γήρανση προκαλούν στυτική δυσλειτουργία που αυξάνει σε συχνότητα
και ένταση με την ηλικία. Ο επιπολασμός
της υπερβαίνει το 66% μετά από τα 70
χρόνια. Αρκετές φυσιολογικές μεταβολές
εξηγούν το ότι το πέος γίνεται λιγότερο
σκληρό: τα αιμοφόρα αγγεία χάνουν την
ευελιξία τους και η νευρική ώθηση δεν
μεταδίδεται αποτελεσματικά. Η στύση
έχει αργή έναρξη, δεν είναι ικανοποιητική για διείσδυση, απαιτεί άμεση διέγερση
και διαρκεί λίγο.
Επίσης διάφορες χρόνιες παθήσεις
ευθύνονται για τη στυτική δυσλειτουργία: καρδιαγγειακές παθήσεις, υπερλιπιδαιμία, διαβήτης τύπου 2, καλοήθης
υπερπλασία του προστάτη, το πεπτικό
έλκος, ρευματισμοί, αλλά και ασθένεια
ή τραύμα εγκεφάλου που διαταράσσει
τη στυτική λειτουργία του πέους (τραύμα
νωτιαίου μυελού, εγκεφαλικό επεισόδιο,
σκλήρυνση κατά πλάκας).
Το κάπνισμα είναι ένας έμμεσος παράγοντας της στυτικής δυσλειτουργίας. Ο
αλκοολισμός και η χρήση της κάνναβης
αυξάνει τη συχνότητα των οξέων επεισοδίων της στυτικής δυσλειτουργίας
σε νέους άνδρες, αλλά και της χρόνιας
στυτικής δυσλειτουργίας στους συστηματικούς χρήστες.
Επίσης να αναφέρουμε εδώ και τις ιατρογενείς στυτικές δυσλειτουργίες που
προκαλούν διάφορα φάρμακα (ψυχοτρόπα φάρμακα, αντι-υπερτασικά, υπογλυκαιμικά, αντικαρκινικά, αντι-ανδρογόνα,
υποκατάστατα οπιούχων).
Μικτή στυτική δυσλειτουργία. Μια οργανική στυτική δυσλειτουργία είναι συ×Î®ÂÊÓ¾Â®È×ÏØÖ½ÌÂÊuÊÂÖÂ¾ÒÔÉÒÉÖ
ενοχής και αναξιότητας. Συναίσθημα που
είναι μια ψυχολογική αντίδραση και προ-
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στίθεται και επιβαρύνει το αποτέλεσμα
της οργανικής διαταραχής. Η στυτική
δυσλειτουργία τότε ονομάζεται “μικτή”.
Ανεξάρτητα από την προέλευσή της, οι
συναισθηματικές επιπτώσεις της στυτικής δυσλειτουργίας είναι σημαντικές
στο ζευγάρι. Συμμετέχουν στη διατήρηση
ενός φαύλου κύκλου (στυτική δυσλειτουργία -> άγχος και αγωνία -> στυτική
δυσλειτουργία) και δύναται διαιωνίζονται, ακόμη και όταν αντιμετωπίζονται
τα αίτια. Αυτές οι συνέπειες αφορούν
¿×Êu¿ÎÏÓÏÎ®ÎÅÑÂ ÂÍÍ®ÌÂÊÓÉÎÓÏÎ
ÒÁÎÓÑÏÇ¿ÓÏØ ÉÏÏ¾ÂÏÖÂÎÂÓÁÒÒÆÊ
ένα αίσθημα ενοχής, λέγοντας ότι είναι
ÍÊÈ¿ÓÆÑÏÆÊÔØuÉÓ½ÏÖ
Διάγνωση
Μόλις πάρει ο ιατρός το ιστορικό αναζητά τους παράγοντες κινδύνου, συχνά
αθροιστικούς καθώς και τα κλινικά
συμπτώματα (υπογοναδισμός, πυελική
νευροπάθεια, αρτηριακή πάθηση, κ.λπ.).
Μπορεί να συστήσει μια πληθυσμογραφία πέους ή ένα τεστ Doppler.
Συστηματική θεραπεία
Η θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας επιβάλλει αυστηρά υγιεινοδιαιτητικά
μέτρα: την παρακολούθηση της συμμόρφωσης στον έλεγχο του διαβήτη, της
υπερλιπιδαιμίας, τη διακοπή ή μείωση
του καπνίσματος ή χρήσης αλκοόλ, πιθανή τροποποίηση ενός φαρμάκου που
μπορεί να προκαλέσει ιατρογενή στυτική
δυσλειτουργία. Η προσφυγή του ζευγαριού σε ένα ειδικό σεξολόγο παραμένει
σημαντική.
Η συστηματική θεραπεία, εύκολη στη
χρήση, αναφέρεται στους αναστολείς της
5- φωσφοδιεστεράσης (IDP-5) (Viagra,
Cialis, Levitra), οι οποίοι αποκαθιστούν
την αυθόρμητη φυσιολογία του σεξ. Μια
διέγερση προκαλεί στα σηραγγώδη σώματα την απελευθέρωση του μονοξειδίου
του αζώτου (ΝΟ). Αυτός ο μεσολαβητής
δραστηριοποιεί την γουανυλική-κυκλάση
και έτσι αυξάνει τα επίπεδα της κυκλικής
μονοφωσφορικής γουανοσίνης (cGMP),
που προκαλεί χαλάρωση των λείων μυϊκών κυττάρων, επιτρέποντας την εκροή
του αίματος στα σηραγγώδη σώματα. Με
την αναστολή της φυσιολογικής αποικοδόμησης της cGMP, οι IPD-5 επιτείνουν
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τη μυοχαλαρωτική δράση του ΝΟ.
Οι IPD-5 δρουν σε όλους τους τύπους
της στυτικής δυσλειτουργίας. Αυτά τα
φάρμακα, χορηγούνται από το στόμα με
ένα δισκίο πριν τη σεξουαλική επαφή.
Οι ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες που
σχετίζονται με την αγγειοδιασταλτική
δράση τους, μπορούν να οδηγήσουν σε
πονοκέφαλο, έξαψη, ερυθρότητα του
προσώπου, κ.λπ. Αναφέρονται επίσης:
επιγάστριο άλγος και δυσπεψία, παροδικές αλλαγές στην αντίληψη των χρωμάτων (δράση φωσφοδιεστεράσης επί
του αμφιβληστροειδούς), ζάλη, ρινική
συμφόρηση. Καρδιαγγειακές επιδράσεις
σπάνια περιγράφονται κυρίως κατά το
πρώτο τρίμηνο της θεραπείας.
Αντενδείκνυνται σε θεραπεία με νιτρικά,
σε ασθενείς με διαταραχή της καρδιακής λειτουργίας όπου δεν συνιστάται η
σεξουαλική δραστηριότητα, σε ασθενείς
στους οποίους δεν έχει μελετηθεί η ανοχή της θεραπείας( πρόσφατο ιστορικό
εμφράγματος του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο, σοβαρή υπόταση,
σοβαρή ηπατική νόσος, κληρονομικές
εκφυλιστικές διαταραχές του αμφιβληστροειδούς).
Η συνταγογράφηση ενός ΙPD-5 σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο είναι δυνατή,
αρκεί το άτομο να έχει αναπτύξει αντοχές
σε ακραίες καταστάσεις και φυσικά να
μην παίρνει νιτρώδη.
Τοπική θεραπεία
Η τοπική θεραπεία προκαλεί μηχανική
στύση σε περίπου 5 λεπτά, χωρίς σεξουαλική διέγερση. Βασίζεται στη χορήγηση
της αλπροσταδίλης, μία προσταγλανδίνη
(PGE 1) για χαλάρωση των μυϊκών ινών
των σηραγγωδών σωμάτων και της σηραγγώδους αρτηρίας, η οποία αυξάνει
την απόδοση.
Παρουσιάζεται σε δύο μορφές:
1. Ενέσιμο με ενδοσηραγγώδες στυλό
έγχυσης. Δημιουργεί τον κίνδυνο
πόνου ή μόλυνσης, αν γίνει αδέξια
και συχνά ο ασθενής εγκαταλείπει τη
θεραπεία μετά από μερικούς μήνες.
Μπορεί επίσης να προκαλέσει ερυθρότητα του πέους, ορθοστατική υπόταση, κεφαλαλγία (αγγειοδιαστολή των
αιμοφόρων στον εγκέφαλο).
2. Η διουρηθρική συσκευή, είναι κα-
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λύτερα προσαρμοσμένη σε πρακτικό
και ψυχολογικό επίπεδο, αλλά μερικές
φορές προκαλεί πόνο στο πέος, μια
αίσθηση καψίματος ή της ουρήθρας
και αιμορραγία.
Χειρουργική θεραπεία
Σε ορισμένες καταστάσεις (π.χ. τραυματισμός αρτηριών που τροφοδοτούν
το πέος) απαιτείται η τοποθέτηση μιας
πρόθεσης πέους. Αυτή η επέμβαση, εκθέτει το άτομο σε ένα σημαντικό κίνδυνο
μόλυνσης και γίνεται μόνο όταν άλλες
θεραπείες έχουν αποτύχει.

Ο Πριαπισμός
Ο πριαπισμός χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα παρατεταμένη στύση συνήθως
επώδυνη, απουσία σεξουαλικής διέγερσης.
Είναι μια σπάνια διαταραχή που επηρεάÙÆÊÆÑ¾ÏØ ®ÓÏuÂÂÎ®¼ÓÏÖ
και κυρίως προκύπτει από ιατρογενείς
αιτίες.
Ο πριαπισμός χαμηλής ροής παρατηρείται πιο συχνά και είναι πολύ οδυνηρός. Οφείλεται σε μια ανωμαλία της
αγγειακής επιστροφής του αίματος με
ανοξία του ιστού. Αυτό μπορεί να έχει
μία παθολογική προέλευση (χρόνια μυελογενή λευχαιμία, φλεβική θρόμβωση,
δρεπανοκυτταρική αναιμία, πολυκυτταραιμία, κλπ.), ιατρογενή (τραζοδόνη και
συναφή αντικαταθλιπτικά, αντιυπερτασικά, ηπαρίνες, γλυκοκορτικοειδή, αλλά
ιδιαίτερα ακατάλληλη χρήση φαρμάκων
κατά της στυτικής δυσλειτουργίας, κ.λπ.)
ή να προκληθεί με τη χρήση ορισμένων

ΝΕ
ΒΑ
ΣΜΕ
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Η Dapoxetine (Priligy) είναι μια συστηματική εναλλακτική λύση. Χορηγείται
σε 30 ή 60 mg 1-3 ώρες πριν από τη
σεξουαλική επαφή, χωρίς να υπερβαίνει
ÓÉuÊÂÅ¿ÒÉÉu¼ÑÂ¢ØÓ¿ÖÏÆÌÍÆÌÓÊÌ¿Ö
αναστολέας επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI) ταχείας αλλά παροδικής
δράσης, καθυστερεί το χρόνο μέχρι την
εκσπερμάτιση.

Η Καθυστερημένη
εκσπερμάτιση

ναρκωτικών (χρήση κοκαΐνης ή κρακ).
Ο πριαπισμός υψηλής ροής είναι σπανιότερος και οφείλεται στην αύξηση
και απορύθμιση της αρτηριακής ροής
λόγω απουσίας νευρικών σημάτων
που αναστέλλουν τη στύση(μυελοειδείς
ή περινεϊκές βλάβες, τέτανος). Δεν είναι
επώδυνος.
Σε περίπου 30% έως 50% των περιπτώσεων, πρόκειται για ιδιοπαθή πριαπισμό
όπου δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί
μια αιτία.
Θεραπεία
Ο χαμηλής ροής πριαπισμός, είναι μια
επείγουσα ιατρική κατάσταση διότι εκθέτει το άτομο σε κίνδυνο τοπικής ισχαιμίας
και μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη του πέους. Η παρατεταμένη στύση
περισσότερο από 3-4 ώρες, είναι ένας
λόγος για ιατρική διερεύνηση. Ανάλογα
με το χρόνο που έχει παρέλθει από την
αρχή της και την αιτιολογία του πριαπισμού, ο γιατρός θα προτείνει επαναλαμβανόμενες εκσπερματώσεις, ψύξη
της επιφάνειας του πέους, την πρακτική
της εντατικής φυσικής προσπάθειας που
θα προκαλέσει αυξημένη αγγειακή ροή
στα κάτω άκρα. Μπορεί να χορηγήσει
συστηματικά Effortil ή να καταφύγει σε
χειρουργική επέμβαση.

Η Πρόωρη εκσπερμάτιση
Ο ορισμός της πρόωρης εκσπερμάτισης
(ΠΕ) δεν έχει ακόμη εντελώς καθοριστεί.
Οι ειδικοί κάνουν τη διάγνωση με βάση
το χρόνο μεταξύ διείσδυσης και εκσπερμάτισης, η οποία λαμβάνει χώρα πριν
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από τη διείσδυση ή σε λιγότερο από ένα
λεπτό μετά. Πρόκειται για ένα σύνδρομο
ανικανότητας του άνδρα να κρατηθεί πριν
εκσπερματώσει, με αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες (στρες, απογοήτευση,
αποφυγή της σεξουαλικής επαφής).
Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η συχνότητα της πρόωρης εκσπερμάτισης, επειδή
συχνά ο ασθενής είναι απρόθυμος να
μιλήσει. Τα ποσοστά κυμαίνονται από 4%
έως 40%... Ωστόσο, θεωρείται ότι αυτή η
διαταραχή επηρεάζει συνολικά, περίπου
το 20% των ανδρών.
Παθοφυσιολογία
Διακρίνουμε άνδρες που πάσχουν από
ΠΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας (πρωτογενής ΠΕ) και
άλλους που διαμαρτύρονται αργότερα,
ενώ παράλληλα έχουν και στυτικές δυσκολίες (δευτεροβάθμια ΠΕ). Οι αιτίες
είναι σύνθετες και μη σαφώς γνωστές,
με μια έμφυτη συνιστώσα γενετική (πολυμορφισμό του γονιδίου του μεταφορέα της ντοπαμίνης). Μπορεί επίσης να
αποκτηθεί στη συνέχεια από το άγχος
των επιδόσεων ή και ψυχολογικά προβλήματα, αλλά και από διαταραχές του
προστάτη, υπερθυρεοειδισμό ή μετά τη
διακοπή ορισμένων ναρκωτικών.
Θεραπεία
Η φαρμακευτική θεραπεία της ΠΕ έχει
από καιρό περιορίσει την εφαρμογή στη
βάλανο τοπικών αναισθητικών, η οποία
όχι μόνο προκαλεί στυτική δυσλειτουργία αλλά και κολπική δυσανεξία στη
σύντροφο.
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Σε αντίθεση με την πρόωρη εκσπερμάτωση, η καθυστερημένη εκσπερμάτιση
χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερα παρατεταμένη λανθάνουσα κατάσταση πριν
από τον οργασμό, παρά την επαρκή σεξουαλική διέγερση. Η διείσδυση γίνεται
επίπονη και η εκσπερμάτιση δεν μπορεί
να συμβεί. Όταν όμως έρχεται δίνει έναν
ικανοποιητικό οργασμό.
Η καθυστερημένη εκσπερμάτιση αφορά
το 3% των ανδρικών σεξουαλικών διαταραχών. Παραμένει γενικά παροδική στη
σεξουαλική ζωή του άνδρα, διότι η αιτία
της είναι κυρίως ψυχολογική.
Παθοφυσιολογία
Καθυστερημένη εκσπερμάτιση είναι
συχνά μια διαταραχή στην αρχή της
σεξουαλικής ζωής που συμβαίνει σε
ένα άτομο με διάφορες αναστολές της
προσωπικότητας και ενδο-ψυχικές συγκρούσεις. Μπορεί να παρατηρηθεί σε
οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη ή κατά
τη διάρκεια του αυνανισμού.
Η διαταραχή προκαλείται συνήθως μετά
από μια σεξουαλική φάση χωρίς δυσκολία εκσπερμάτισης και εμφανίζεται ιδιαίτερα μετά από ένα αγχωτικό γεγονός.
Μπορεί να έχει τελικά και μια οργανική
αιτία, συνήθως νευρολογική (τραυματική
παραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας,
χειρουργική επέμβαση του προστάτη ή
της ουροδόχου κύστης), ή ιατρογενή (
αντικαταθλιπτικά ή αντιψυχωτικά). Στη
συνέχεια συνοδεύεται συχνά από στυτική
δυσλειτουργία.
Θεραπεία
Η επίμονη καθυστερημένη εκσπερμάτιση, απουσία οργανικής αιτιολογίας,
χρήζει ατομικής ψυχοθεραπείας. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ċĕėĆĒėďĂĕąĔ
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Η συμβουλή στο φαρμακείο για τη στοματική
υγιεινή προσανατολίζεται σε δυο άξονες: την
πρόληψη και τη φροντίδα που αφορά όχι μόνο
τα δόντια, αλλά και τους ιστούς υποστήριξης τους.

Από τη ΝΑΝΤΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ,

Γιατί είναι σημαντική
η διατήρηση της υγείας
του στόματος

Φαρμακοποιό

Η περίπτωση του πάγκου
«Έχω ευαίσθητα δόντια στο ζεστό και κρύο παρόλο που τα βουρτσίζω πρωί και βράδυ
και παράλληλα χρησιμοποιώ και ένα στοματικό διάλυμα για ευχάριστη αναπνοή.»

Οι κατάλληλες ερωτήσεις
«Τι οδοντόκρεμα και τι τύπο οδοντόβουρτσας χρησιμοποιείτε, σκληρή, μέτρια ή
μαλακή;»
«Με ποιο τρόπο βουρτσίζετε τα δόντια
σας;»
«Καταναλώνετε όξινες τροφές και αναψυκτικά;»
«Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε αντισηπτικά
στοματικά διαλύματα;»
«Γνωρίζετε άλλους τρόπους να καταπολεμήστε τη δυσάρεστη αναπνοή;»

Ορισμένες διευκρινίσεις
Η στοματική κοιλότητα ορίζεται πλευρικά από τα ούλα, τα οποία περιβάλλουν
την άνω και κάτω οδοντοστοιχία, στο

Ανατομικά το δόντι αποτελείται από εξωτερικό στέμμα σμάλτου που το καλύπτει,
τη σκληρή οδοντίνη στο εσωτερικό, που
αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του δοντιού, και τον πολφό, ένα μαλακό ιστό στο
κέντρο του δοντιού, όπου περνούν πολλά
νεύρα και αιμοφόρα αγγεία. Η ουλική
αύλακα είναι η περιοχή εισαγωγής του
δοντιού στο επίπεδο των ούλων, και η
ρίζα είναι το μέρος του δοντιού που εισάγεται στο φατνιακό οστό, και καλύπτεται
από πολύ ανθεκτική ύλη. Ένας περιοδοντικός σύνδεσμος από ίνες κολλαγόνου
ενώνει το δόντι στην υποδοχή.

Πλήθος ερευνών έχει δείξει ότι η στοματική κοιλότητα μπορεί να αποτελέσει
δίοδο παθογόνων μικροοργανισμών οι
οποίοι μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές επιπλοκές στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού.
Πιο συγκεκριμένα, από μια πιθανή
ασυνέχεια του βλεννογόνου, βακτήρια
μπορεί να εισέλθουν στη συστηματική
κυκλοφορία του αίματος και να φτάσουν
μέχρι το ενδοκάρδιο. Σε περιπτώσεις
ασθενών με βεβαρημένο καρδιακό ιστορικό μπορεί να απειληθεί και η ζωή τους.
Μικρόβια της στοματικής κοιλότητας εί-

πάνω μέρος της από τον ουρανίσκο και
στο κάτω μέρος από τη γλώσσα και τον
υπογλώσσιο ιστό.
Η γλώσσα είναι το αισθητήριο όργανο της
γεύσης και χάρη στην ευκινησία της συμμετέχει στη διαδικασία μάσησης και κατάποσης αλλά και στην παραγωγή φωνής.
Στη στοματική κοιλότητα συναντάμε πλήθος σιελογόνων αδένων οι οποίοι παράγουν 500-1200ml σάλιου ημερησίως.
Το σάλιο διατηρεί το PH της στοματικής
κοιλότητας σε φυσιολογικά επίπεδα και
προστατεύει τα δόντια και τα ούλα δημιουργώντας ένα λεπτό φιλμ στην επιφάνειά τους.
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ναι ικανά να φτάσουν μέσω της εισπνοής
στους πνεύμονες και να δημιουργήσουν
φλεγμονές στο αναπνευστικό σύστημα.
Τέλος η ουλίτιδα προσβάλλει το 60-75%
των εγκύων. Η κακή στοματική υγιεινή
κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή του πλακούντα από
παθογόνα βακτήρια που εισέρχονται στην
κυκλοφορία του αίματος. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα τον πρόωρο τοκετό και τη
γέννηση παιδιών με μειωμένο βάρος.

τροφών και μικροοργανισμών πάνω σε
αυτή. Εμφανίζεται με τη μορφή μαύρων
κηλίδων πάνω στα δόντια και έχει σαν
αποτέλεσμα τη δημιουργία αποστήματος
και ενδεχομένως την τελική εξαγωγή
του δοντιού.
Απόστημα: είναι φλεγμονή γύρω από τη
ρίζα ενός δοντιού μετά από μόλυνση του
δοντιού ή των ούλων.
Χαλίτωση: είναι η μόνιμη και έντονη δυσοσμία του στόματος και της αναπνοής.

Παθήσεις των δοντιών
και των ούλων
Οδοντική Πλάκα: είναι ένα στρώμα μικροβίων που αναπτύσσεται και επικάθεται πάνω στα δόντια και είναι η κύρια
αιτία τερηδόνας και ουλίτιδας. Σε περίπτωση που το στρώμα αυτό δεν αφαιρεθεί εγκαίρως και αποτελεσματικά με το
βούρτσισμα των δοντιών, είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή του με οδοντιατρικό
καθαρισμό. Ο μόνος τρόπος απομάκρυνσης της πλάκας είναι το τακτικό και σχολαστικό βούρτσισμα των δοντιών, ενώ
συστήνεται και μια ετήσια επίσκεψη στον
οδοντίατρο για καθαρισμό.

Στο 70% των περιπτώσεων, οφείλεται στη
διαταραχή της φυσιολογικής χλωρίδας
της στοματικής κοιλότητας. Αυτό μπορεί
να συμβεί, είτε από μη αποτελεσματικό
καθαρισμό των δοντιών, των ούλων και
της γλώσσας, είτε από τη συνεχή χρήση
πολύ δυνατών αντισηπτικών διαλυμάτων
στη στοματική κοιλότητα. Άλλες αιτίες
δυσοσμίας του στόματος είναι οι βλάβες
των δοντιών και των ούλων και η λήψη
κάποιων φαρμάκων που προκαλούν
ξηροστομία. Τέλος η δυσοσμία του στόματος μπορεί να μην έχει παθολογικό
υπόβαθρο, αλλά να οφείλεται στην κατανάλωση συγκεκριμένων προϊόντων
όπως το σκόρδο, το κρεμμύδι, ο καφές
και το αλκοόλ.

Ουλίτιδα: είναι η φλεγμονή των ούλων
που προέρχεται είτε από κάποιον τοπικό
ερεθισμό ή είναι αποτέλεσμα έντονης
συσσώρευσης μικροβιακής πλάκας στα
δόντια.
Περιοδοντίτιδα: είναι αποτέλεσμα χρόνιας εκτεταμένης ουλίτιδας, η οποία έχει
προχωρήσει σε βάθος στους ιστούς των
ούλων και μπορεί να οδηγήσει μέχρι και
στην απώλεια των δοντιών.
Τερηδόνα: είναι η σταδιακή διάβρωση
της σκληρής επιφάνειας των δοντιών
που προκαλείται από τη συσσώρευση
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Το χρώμα των δοντιών
και από τι επηρεάζεται
Η απόχρωση των δοντιών του κάθε
ατόμου είναι διαφορετική και αυτό εκτός
από το ότι έχει γενετικό υπόβαθρο, επηρεάζεται από διάφορους ενδογενείς και
εξωγενείς παράγοντες.
Σημαντική είναι η επίδραση που μπορεί να έχουν κάποιοι παράγοντες στην
ανάπτυξη των δοντιών κατά την παιδική ηλικία. Το τελικό χρώμα των δοντιών
εξαρτάται από τον βαθμό φθορίωσης που
υφίστανται σε μικρή ηλικία, καθώς και
από το αν η ανάπτυξη της οδοντίνης εξελίσσεται φυσιολογικά. Να σημειωθεί ότι
η χορήγηση τετρακυκλινών σε παιδιά ως
8 ετών μπορεί να προκαλέσει μεταβολές
στο χρώμα των δοντιών. Φυσιολογικά,
καθώς τα χρόνια περνούν και η ηλικία
αυξάνεται, το χρώμα των δοντιών συνεχώς σκουραίνει.
Εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν
την απόχρωση της οδοντοστοιχίας είναι η
κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων
πλούσιων σε χρωστικές ουσίες όπως: ο
καφές, το τσάι και το κόκκινο κρασί που
περιέχουν πολλές τανίνες. Το τσιγάρο
δίνει έντονη καφέ χροιά στα δόντια, ενώ
η μακρόχρονη χρήση στοματικών διαλυμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε
χλωρεξιδίνη μπορεί να χρωματίσουν τα
δόντια κίτρινα. Συνήθως μετά τη διακοπή
χρήσης των συγκεκριμένων προϊόντων,
το χρώμα των δοντιών επανέρχεται. Γενικά, οι παρουσίαση δυσχρωμιών στα
δόντια αφορούν μόνο την επιφάνειά τους
και δεν επηρεάζουν την υγεία των δοντιών σε βάθος.
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φαρμακείο για λεύκανση των δοντιών
ανήκουν σε δύο κατηγορίες:
1. Ειδικές αγωγές με μασελάκια και
ισχυρές λευκαντικές αλοιφές. Σε
αυτή την περίπτωση θα πρέπει να
επισημάνουμε στον πελάτη ότι είναι
σημαντικό να τηρήσει επακριβώς τις
οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με
τη χρονική διάρκεια και τη συχνότητα
εφαρμογής του προϊόντος.

Η Φθορίωση των δοντιών
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τρύπα στην αδαμαντίνη παρά μόνο τοπική απώλεια μεταλλικών στοιχείων,
η οποία εμφανίζεται σαν μια πιο λευκή
κηλίδα στην αδαμαντίνη. Σε αυτή τη φάση
η φθορίωση είναι ικανή να βοηθήσει την
αδαμαντίνη να υποκαταστήσει τα χαμένα
μεταλλικά στοιχεία και να σταματήσει την
εξέλιξη της τερηδόνας.
Για πρόληψη της τερηδόνας συστήνεται
σε παιδιά 2 ως 6 ετών να χρησιμοποιούν
οδοντόκρεμα με 250-600ppm περιεκτικότητα σε φθόριο, ενώ παιδιά άνω των
6 ετών και ενήλικες μπορούν να χρησιμοποιούν οδοντόκρεμες 1000-1500ppm
περιεκτικότητας σε φθόριο.

Το φθόριο είναι ένα μεταλλικό στοιχείο
που έχει τη δυνατότητα να ενισχύει τη
δομή της αδαμαντίνης του δοντιού, κάνοντάς το πιο ανθεκτικό στα οξέα που
παράγονται από τα μικρόβια της οδοντικής πλάκας.
Η πρόσληψη φθορίου γίνεται φυσιολογικά από τροφές όπως τα ψάρια αλλά
και από το πόσιμο νερό της βρύσης. Για
θεραπευτικούς σκοπούς η φθορίωση
γίνεται με τους εξής τρόπους:
9
Συστηματική λήψη με τη μορφή
συμπληρώματος διατροφής σε ταμπλέτα
9
Τοπική εφαρμογή με φθοριούχες
οδοντόκρεμες και στοματικά διαλύματα
9
Τοπική εφαρμογή με ειδικά θεραπευτικά τζελ στο οδοντιατρείο

Η λεύκανση και η
επικινδυνότητά της για την
υγεία των ούλων και των
δοντιών

Η διαδικασία της φθορίωσης χρησιμοποιείται τόσο για προληπτικούς λόγους,
όσο και σαν θεραπεία κυρίως σε παιδιά
και ειδικά κατά την ηλικία 6-15 ετών που
ανατέλλουν τα μόνιμα δόντια.
Σε ενήλικες χρησιμοποιείται σε άτομα
που εμφανίζουν προβλήματα τερηδόνας
και ευαισθησίας των δοντιών, καθώς
το φθόριο ενισχύει την αδαμαντίνη και
σταματά την αίσθηση του πόνου σε εξωτερικά ερεθίσματα.
Σε ότι αφορά τη θεραπεία της τερηδόνας,
απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της φθορίωσης είναι
να μην έχει προλάβει να δημιουργηθεί

Λεύκανση των δοντιών μπορεί να γίνει
με ειδικές θεραπείες κατόπιν επίσκεψης στον οδοντίατρο. Παρόλα αυτά όμως
υπάρχουν προϊόντα στον χώρο του φαρμακείου που παρέχουν τη δυνατότητα
ήπιας λεύκανσης, χωρίς την επίσκεψη
στον οδοντίατρο. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο χρήσης τους,
προκειμένου να μην δημιουργηθούν
βλάβες στο σμάλτο των δοντιών. Σε αυτό
το σημείο είναι απαραίτητη η συνδρομή
του φαρμακοποιού προκειμένου να συμβουλέψει σωστά τον ενδιαφερόμενο, έτσι
ώστε να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα
χωρίς βλάβες.
Τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στο
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2. Λευκαντικές οδοντόκρεμες που οφείλουν τη λευκαντική τους ιδιότητα σε
χημικές ουσίες και ένζυμα που περιέχουν, και άλλες που, εκτός από τα
παραπάνω, περιέχουν και κόκκους
με τους οποίους επιτυγχάνεται και μηχανική απομάκρυνση των χρωστικών
από τα δόντια. Οι πρώτες συνήθως είναι πιο ήπιες και δρουν αποκλειστικά
στην επιφάνεια των δοντιών οπότε για
ορισμένο χρονικό διάστημα επιτρέπεται ακόμα και η καθημερινή τους
χρήση. Οι δεύτερες είναι πιο επιθετικές και καλό είναι η χρήση τους να
περιορίζεται στις 2-3 φορές την εβδομάδα προκειμένου να μην φθαρεί το
σμάλτο των δοντιών και προκληθεί
ευαισθησία τόσο στα ίδια τα δόντια,
όσο και στα ούλα γύρω από αυτά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η χρήση προϊόντων λεύκανσης από άτομα που παρουσιάζουν ήδη ευαισθησία στα δόντια ή στα
ούλα, από άτομα με ουλίτιδα ή περιοδοντίτιδα και από όσους έχουν πρόσθετα
τεχνητά τμήματα οδοντοστοιχίας.
Φροντίστε να κάνετε τη σχετική διερεύνηση κάθε φορά που κάποιος πελάτης
ενδιαφέρεται για προϊόντα λεύκανσης
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Πώς να επιλέξετε
τα κατάλληλα προϊόντα
Η επιλογή της κατάλληλης οδοντόκρεμας γίνεται με βάση την ευαισθησία των
δοντιών και των ούλων του καθενός και
εξαρτάται από το αν παρουσιάζεται κάποια ιδιαίτερη πάθηση στη στοματική κοιλότητα. Σε κάθε περίπτωση η οδοντόκρεμα θα πρέπει να έχει υψηλή καθαριστική
ικανότητα, αλλά χωρίς να περιέχει ουσίες
που φθείρουν την επιφάνεια των δοντιών
και ερεθίζουν τα ούλα. Κριτήριο για την
επιλογή οδοντόκρεμας αποτελεί η ηλικία
του ατόμου που τη χρησιμοποιεί και αν το
άτομο ακολουθεί κάποια ομοιοπαθητική
θεραπεία, οπότε από την οδοντόκρεμα
θα πρέπει να απουσιάζουν ορισμένα συστατικά που δεν είναι συμβατά με αυτή.
Το στοματικό διάλυμα θα πρέπει να
επιλέγεται ανάλογα με τον χρόνο για
τον οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί και με βάση το αν υπάρχει κάποιος
ερεθισμός ή αν έχει προηγηθεί κάποια
επέμβαση στη στοματική κοιλότητα. Θα
πρέπει να είναι ξεκάθαρο στους χρήστες
στοματικών διαλυμάτων ότι τα συγκεκριμένα δεν αντικαθιστούν τον μηχανικό καθαρισμό των δοντιών με το βούρτσισμα,
καθώς δεν μπορούν να απομακρύνουν
υπολείμματα τροφών ανάμεσα από τα
δόντια. Τα παιδιά μπορούν επίσης να
χρησιμοποιούν στοματικά διαλύματα
αλλά χωρίς αλκοόλη.

Η οδοντόβουρτσα είναι προτιμότερο να
έχει συνθετικές τρίχες με στρογγυλεμένες άκρες για να μην πληγώνει τα ούλα.
Η αποτελεσματικότητα του βουρτσίσματος δεν εξαρτάται από τη σκληρότητα της
οδοντόβουρτσας γι’ αυτό και προτιμώνται
οι μέτριες ως μαλακές οδοντόβουρτσες.
Σε άτομα με περιοδοντίτιδα χρησιμοποιούνται μαλακές και πολύ μαλακές, ενώ
οι σκληρές χρησιμοποιούνται σε σπάνιες
περιπτώσεις. Στο εμπόριο υπάρχουν και
ειδικές οδοντόβουρτσες για εμφυτεύματα
ή για οδοντοστοιχίες με σιδεράκια, καθώς επίσης και οι επαναφορτιζόμενες
ηλεκτρικές.

Πρόσθετα τεχνητά μέρη
οδοντοστοιχίας
Στην περίπτωση που τα πρόσθετα μέρη
αφαιρούνται, είναι απαραίτητος ο καθημερινός καθαρισμός μετά την απομάκρυνσή τους και πριν την επανατοπο-

Οι συμβουλές «κλειδιά» για καλή στοματική υγιεινή

x
x
x
x

x
x
x
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θέτησή τους. Ο καθαρισμός τους γίνεται
με ταμπλέτες που λιώνουν στο νερό και
απελευθερώνουν αλκαλικό υπεροξείδιο
και η επανατοποθέτησή τους ολοκληρώνεται με τη βοήθεια ειδικής κόλλας
για οδοντοστοιχίες. Σε περίπτωση που
τα πρόσθετα τμήματα δεν αφαιρούνται,
θα πρέπει η περιποίηση των δοντιών
να γίνεται με μαλακές οδοντόβουρτσες
προκειμένου να μην φθείρονται, ενώ σε
αυτές τις περιπτώσεις απαγορεύεται η
χρήση λευκαντικών κρεμών. 

xΑκολουθήστε τον κανόνα 3χ3χ3: Βουρτσίστε τα δόντια σας 3 φορές τη
μέρα επί 3 λεπτά την κάθε φορά και αλλάζετε την οδοντόβουρτσά σας
κάθε 3 μήνες.
xΚαθαρίστε τα μεσοδόντια διαστήματα με τα ειδικά βουρτσάκια που
υπάρχουν στο εμπόριο ή με οδοντικό νήμα.
xΚαθαρίστε τη γλώσσα σας μια φορά τη μέρα. Συνήθως οι οδοντόβουρτσες στο πίσω μέρος τους φέρουν ένα ειδικό πλέγμα που βοηθάει
στον καθαρισμό της γλώσσας, αλλά υπάρχει και ειδική συσκευή για αυτό
το σκοπό. Ο καθαρισμός της γλώσσας είναι διαδικασία που οι περισσότεροι
αμελούμε αλλά είναι υψηλής σημασίας για την υγεία του στόματος, καθώς
αποτελεί εστία συγκέντρωσης πολλών μικροβίων. Καθαρίζοντας τη γλώσσα
μειώνεται σημαντικά και η τάση για δυσοσμία του στόματος.
Μειώστε την κατανάλωση τροφών που καθιστούν το σάλιο όξινο, όπως σάκχαρα, αλκοόλ, αναψυκτικά και υπερβολικά όξινα φρούτα.
Αποφύγετε τροφές που κολλούν πάνω στα δόντια.
Μην χρησιμοποιείται προϊόντα λεύκανσης για μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί
μπορεί να φθείρουν το σμάλτο των δοντιών και να γίνουν ευαίσθητα.
Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά αντισηπτικά στοματικά διαλύματα για μεγάλο
χρονικό διάστημα γιατί αλλοιώνουν τη χλωρίδα της στοματικής κοιλότητας.
Μετά από 15 μέρες αντικαταστήστε το αντισηπτικό στοματικό διάλυμα με ένα
άλλο ιδανικό για καθημερινή χρήση.
Αφαιρείτε και καθαρίζετε καλά τυχόν πρόσθετα τμήματα σε καθημερινή βάση.
Χρησιμοποιείτε οδοντογλυφίδα μόνο όταν είναι απαραίτητο και με ιδιαίτερη
προσοχή προκειμένου να μην τραυματίσετε τα ούλα σας.
Μην παρακάμπτετε την ετήσια επίσκεψή σας στον οδοντίατρο για καθαρισμό
της πλάκας και έλεγχο.
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την « ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ċĕėĆĒėďĂĕąĔ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

éôúðëîøéôùî
ùĊďāčĊČĐĎďĄĆėēďĆėāĐĐČĐē÷øöÿöô
Οι απαιτήσεις καλλυντικής φροντίδας
αντιγήρανσης εξελίσσονται με το χρόνο και
τις φυσιολογικές αλλοιώσεις που υφίσταται το
δέρμα και απαιτούν δερμοκαλλυντικά προϊόντα
όλο και πιο εξελιγμένα και προσαρμοσμένα σε
κάθε περίπτωση.
Διερευνήστε τους παρακάτω
παράγοντες πριν κάνετε τη
πρότασή σας
Κατάσταση και όψη δέρματος. Το γερασμένο δέρμα γίνεται πιο ξηρό, πιο τραχύ,
και χάνει την απαλότητα στην αφή. Παρατηρούμε μια ατροφία της επιδερμίδας,
θαμπή χροιά και έλλειψη ελαστικότητας.
Το περιβάλλον. Το κρύο, ο αέρας, η
ρύπανση αλλά και η κατάσταση των
εσωτερικών χώρων, μπορούν να επιδεινώσουν την ξηρότητα δέρματος και την
αφυδάτωση και να εντείνουν τα σημάδια
της γήρανσης.
Η εμμηνόπαυση επίσης επιταχύνει και
επιτείνει τη φυσική γήρανση του δέρματος, λόγω έλλειψης οιστρογόνων που
προκαλούν μια λέπτυνση της δομής και
μείωση της σύνθεσης κολλαγόνου, ελα-

στίνης και δομικών γλυκοπρωτεινών.
Παθοφυσιολογική κατάσταση και φάρμακα. Ο υποθυρεοειδισμός, ο διαβήτης,
καθώς και ορισμένα φάρμακα (κορτικοστεροειδή, ρετινοειδή, η κατάχρηση
καθαρτικών ή διουρητικών), μπορούν
να εντείνουν την ξηρότητα στο δέρμα.
Η φωτογήρανση. Οι UVA κυρίως είναι
υπεύθυνες για τη φωτογήρανση που συντελεί στην καταστροφή των ινοβλαστών
και την αποσταθεροποίηση της δομής
του χορίου.
Τα σημάδια της έντονης έκθεσης στον
ήλιο εύκολα αναγνωρίζονται.
Η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα
επίσης επηρεάζουν το υαλουρονικό οξύ
και τις ελαστικές ίνες στο χόριο και προκαλούν κυρίως αφυδάτωση και μείωση
της σφριγηλότητας του δέρματος.

Προτείνετε τη σωστ
σω τή φροντίδα
φρ
στη σωστή ηλικία!

Οι κατάλληλες συμβουλές φροντίδας
στον πελάτη
x Εφαρμόστε μια κρέμα αντι-γήρανσης
½ÌÂÊÒÁÒÇÊËÉÖÑÕ¾½ÌÂÊÃÑ®ÅØ
στο πρόσωπο και στη βάση του λαιμού. Τα θετικά αποτελέσματα θα τα
δείτε μετά από 3-4 εβδομάδες.
x Καθαρίστε προσεκτικά το δέρμα το
βράδυ, πριν την εφαρμογή της κρέμας.
x Α παραίτητος ένας ορός που θα
ÆÇÂÑuÏÒÓÆ¾ÑÕ¾ÌÂÊ½ÃÑ®ÅØÌ®ÓÕ
από την κρέμα για να προετοιμάσει
το δέρμα για τη δράση της κρέμας.
x Χρησιμοποιήστε μια μάσκα ενυδάτωσης και ένα απαλό απολεπιστικό
μία ή δύο φορές την εβδομάδα για να
ενισχύσετε την αποτελεσματικότητα
της θεραπείας.
x Προσοχή στα προϊόντα μακιγιάζ
(fonds de teint) που μπορεί να τονίσουν τις λεπτές γραμμές και τις
ρυτίδες.
x Η περιοχή των ματιών είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή (η επιδερμίδα είναι δύο φορές πιο λεπτή). Το
ειδικό προϊόν φροντίδας για το γύρω
των ματιών εφαρμόζεται χτυπώντας
ελαφρά με τα δάχτυλα και κάνοντας
μασάζ με μια κυκλική κίνηση για να
μειωθούν οι τυχόν σακούλες κάτω
από τα μάτια.
x Μην ξεχνάτε τη χρήση αντηλιακού με
μεγάλο δείκτη προστασίας τις ηλιόλουστες μέρες όλο το χρόνο.
x Η διατροφή πρέπει να είναι πλούσια
ÒÆÃÊÓÂu¾ÎÆÖ¢ $ & #ÌÂÊÃÂÒÊÌ®
λιπαρά οξέα και η χρήση αλκοόλ και
τσιγάρων να περιοριστεί. 

Πόπη Χαραμή
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Αντιγήρανση - Σύσφιξη
Επανόρθωση Ρυτίδων
Ανόρθωση περιγράμματος προσώπου

ΟΡΑΤΟ ΑΜΕΣΟ LIFTING
i X-PRESSIN i SUBERIN 3D
i Υαλουρονικό Οξύ i Edelweiss

1. Άμεσο ορατό lifting μετά την χρήση.
Λείανση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων,
2. μετά από 1 μήνα συνεχούς χρήσης.

Mητρομάρα 77, 13678 Αθήνα, Tηλ.: 210 24.44.378, Fax: 210 24.40.973
FNBJMJOGP!GSPJLBDPNhXXXGSPJLBDPN

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ĘąēąĎĉėĖčĎĂĘēĒĐĖăĈą

÷øúìùêöîïìðìù

ĖėēęĆĔĆďĊĄē
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Ο φαρμακοποιός καλείται να αντιμετωπίσει
ολοένα και περισσότερες και πιο ποικίλες
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ δεν κατέχει
συχνά την κατάλληλη εκπαίδευση. Είναι καίριας
σημασίας επομένως, να αποκτήσει τη δεξιότητα
να αναγνωρίζει το ιατρικό πρόβλημα, να αξιολογεί
το ιατρικό επείγον και να αντιμετωπίζει την
κατάσταση με επαγγελματισμό και ενσυναίσθηση,
και σύμφωνα πάντα με τις γνώσεις και τα μέσα
που διαθέτει.

1η Περίπτωση:
Θωρακικοί Πόνοι
Έμφραγμα του μυοκαρδίου
Αντιστοιχεί σε νέκρωση καρδιακών
μυών που ακολουθούν συχνά μιαν αιφνίδια απόφραξη στεφανιαίας αρτηρίας,
έπειτα από ρήξη αθηρωματικής πλάκας
και δημιουργία θρόμβου. Η πρόγνωση
εξαρτάται από την προσβληθείσα περιοχή,
καθώς και από την ταχύτητα απόφραξης.
Η συμπτωματολογία περιλαμβάνει έντονο συσφυκτικό οπισθοστερνικό πόνο με
αντανακλάσεις, ο οποίος συχνά συνοδεύεται με αναπνευστική δυσκολία, εφίδρωση και ναυτία, ακόμη και εμετό. Ο
πόνος στην περίπτωση των διαβητικών
και των ηλικιωμένων ασθενών μπορεί
να απουσιάζει. Σε κάθε περίπτωση, ένα
ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι αναγκαίο
για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Στηθάγχη
Οφείλεται στη στένωση των στεφανιαίων
αγγείων, λόγω της παρουσίας αθηρωματικής πλάκας. Η ποσότητα του αίματος
δεν επαρκεί για την αιμάτωση τμήματος
του μυοκαρδίου κυρίως όταν η καρδιά
έχει αυξημένες ανάγκες (αυξημένη σωματική δραστηριότητα). Στις περιπτώσεις
αυτές ο ασθενής αισθάνεται θωρακικό
πόνο παρόμοιο με αυτόν του εμφράγματος, ο οποίος συνήθως ανταποκρίνεται
στη χρήση νιτρώδων. Σε περίπτωση μη
ανταπόκρισης, κρίνεται απαραίτητη η
κλήση ιατρικής βοήθειας.

Από την ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΜΠΙΣΚΑΝΑΚΗ,
Φαρμακοποιό ΓΝΑ Ιπποκράτειο,
MSc(c) Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας,
'SFEFSJDL6OJWFSTJUZPG$ZQSVT

Πνευμονική εμβολή

ò

ε τον όρο «πρώτες βοήθειες» εννοείται η άμεση
και προσωρινή φροντίδα
που παρέχεται στο άτομο
για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, μέχρι τη μεταφορά του σε
νοσοκομείο. Απώτερος σκοπός της διαδικασίας είναι η διατήρηση της ζωής,
η πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης και η ανακούφιση από τον πόνο.
Σπουδαίο ρόλο στην παροχή πρώτων
βοηθειών παίζει η ψυχραιμία, καθώς η
επιτυχία μιας παρέμβασης εξαρτάται από

την ταχύτητα ανταπόκρισης στο αίτημα
για βοήθεια.
Οι πρώτες βοήθειες είναι οι πρώτες
ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στον
τόπο του ατυχήματος με οποιαδήποτε
πρόχειρα μέσα διατίθενται, με σκοπό να
σωθεί η ζωή του θύματος, να ανακουφιστεί ο πόνος του και να προληφθεί τυχόν
επιδείνωση της κατάστασής του. Η άσκηση των πρώτων βοηθειών διαπνέεται
από τη βιοηθική αρχή της Ευεργεσίας
και αποτελεί πράξη φιλανθρωπίας και
αγάπης προς τον συνάνθρωπο.

Αποτελεί επιπλοκή της εν τω βάθη φλεβικής θρόμβωσης. Έπεται μετακίνησης
φλεβικού θρόμβου προερχομένου από
τα κάτω άκρα, προς μια πνευμονική αρτηρία. Οι καταστάσεις με κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης κάτω άκρων περιλαμβάνουν άτομα χειρουργημένα, κλινήρη,
εγκυμονούσες, άτομα που πραγματοποιούν μακρινά αεροπορικά ταξίδια (άνω
των 6 ωρών). Η πνευμονική εμβολή γίνεται αισθητή με πόνο ξαφνικό και έντονο
(αναφέρεται «ως γρονθοκόπημα»), ενώ
λιγότερο συχνά παρουσιάζεται πυρετός
και βήχας με μικρή αιμόπτυση, δύσπνοια
που αυξάνεται με την προσπάθεια και
συγκοπή.

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

105

ĘąēąĎĉėĖčĎĂĘēĒĐĖăĈą

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καρδδιοπνευμονική
ή Ανάνηψη (ΚΑΡ.Π.Α.)

Πρώτες βοήθειες
Κάθε θωρακικός πόνος θα πρέπει να
θεωρείται κώδωνας κινδύνου για στεφανιαία νόσο μέχρι αποδείξεως του
αντιθέτου.
x Το άτομο θα πρέπει να τίθεται σε
κατάσταση ηρεμίας, καθιστό κατά
προτίμηση στο έδαφος, προς αποφυγή πτώσης, και να κληθεί να περιγράψει τον πόνο και να απαντήσει
στις ακόλουθες 5 ερωτήσεις:
 «Είναι η πρώτη φορά που σας συμβαίνει;»
 «Πόση ώρα αισθάνεστε τον πόνο
αυτό;»
 «Τι ηλικία έχετε;»
 «Έχετε ποτέ νοσηλευτεί για αυτόν τον
πόνο;»
 «Ακολουθείτε κάποια θεραπευτική
αγωγή;»
x Αναζητείστε σημεία όπως έντονη
ωχρότητα (ειδικά στο επίπεδο των
βλεννογόνων), εφίδρωση, ναυτία,
έμετο, δύσπνοια.
x Μετρήστε τις σταθερές:
 -αναπνευστική συχνότητα
 -καρδιακή συχνότητα
 -αρτηριακή πίεση
x Επικοινωνήστε με το Κέντρο Αμέσου
Βοηθείας (ΕΚΑΒ), επιβλέποντας αδιαλείπτως τον ασθενή.
x Αναμένοντας ιατρική βοήθεια, πιθανολογείται να χρειαστεί η θέση του
ÂÒÔÆÎ½Ø¿ÏËØÈ¿ÎÏ MUNJO ÌÂÊ 
σε περίπτωση ανακοπής της καρδιακής λειτουργίας, η εφαρμογή
καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης
(ΚΑΡ.Π.Α.) με τη βοήθεια αυτομάτου
εξωτερικού απινιδωτή.
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2η Περίπτωση: Υπογλυκαιμία
Η υπογλυκαιμία αν και εκδηλώνεται με
πανομοιότυπο συχνά τρόπο σε συγκεκριμένο πρόσωπο, ωστόσο τα διακριτικά της
σημεία ποικίλλουν μεταξύ διαφορετικών
ατόμων.
Στην παραγωγή αδρεναλίνης οφείλονται
τα σημεία εφίδρωσης, ωχρότητας, ταχυκαρδίας, τρόμου, πείνας, παραισθησίας, άγχους, ενώ η έλλειψη γλυκόζης σε
επίπεδο νευρικού συστήματος προκαλεί
εξασθένιση, χασμουρητό, ζάλη, δυσκολία
στην ομιλία, πονοκέφαλο, επιθετικότητα,
θολή όραση.
Στο διαβήτη τύπου Ι η υπογλυκαιμία
οφείλεται σε χορήγηση λανθασμένης
δόσης ινσουλίνης, σε διαιτητικά λάθη
(αργοπορημένο γεύμα ή φτωχό σε
υδατάνθρακες), σε εξαντλητική φυσική
δραστηριότητα, σε αλκοόλ ή σε υπογλυκαιμικά φάρμακα (ασπιρίνη σε υψηλές
δόσεις, φλουοξετίνη, τραμαδόλη, κτλ).
Στο διαβήτη τύπου II με pos θεραπεία, η
υπογλυκαιμία προέρχεται από τη χρή-

ση σουλφοναμιδών και ρεπαγλινίδης,
πλήττοντας ιδιαίτερα ηλικιωμένους και
άτομα με νεφρική ανεπάρκεια, ή ακόμα
έπεται πολλαπλούς λήψης υπογλυκαιμικών φαρμακευτικών σκευασμάτων,
ÂÍÌÏ¿Í ÃÂÑÊ®ÖÒÕuÂÓÊÌ½Ö®ÒÌÉÒÉÖ½
και διατροφικών κενών.
Σε μη διαβητικά άτομα η υπογλυκαιμία
απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση (φαρμακευτική θεραπεία, καρκίνος, αλκοολισμός, ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια).

Πρώτες Βοήθειες
Αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, θα
πρέπει να αυτό-διαχειριστεί την υπογλυκαιμία του, λαμβάνοντας το ισοδύναμο
15 γραμμαρίων υδατανθράκων υψηλού
γλυκαιμικού δείκτη, ήτοι 3 κουταλάκια
ÓÏØÈÍØÌÏÁÙ®×ÂÑÉ ÌÏØÓÂÍ®ÌÊLH
για παιδί), ή 150 ml σόδα ή χυμό φρούτων, ή 15 ml μέλι ή μαρμελάδα.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
γλυκαιμική ρύθμιση, οι τροφές αυτές θα
πρέπει να καταναλωθούν μόνες και να
ελεγχθεί η γλυκαιμία σε 20’. Η πιθανότητα

υποτροπής επιβάλλει τη λήψη γεύματος
αμέσως μετά. Προτείνεται κατανάλωση
15 ως 20 γραμμαρίων υδατανθράκων
χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, όπως μια
φέτα 30 γραμμαρίων ψωμί, 3 μπισκότα, 1 φρούτο ή 2-3 τετράγωνα μαύρης
σοκολάτας.
Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι
αναίσθητος ή παρουσιάζει αδυναμία
κατάποσης, συστήνεται η τοποθέτησή
του σε θέση ανάνηψης και η χορήγησή
του γλυκογόνου υποδορίως εις αναμονή
ιατρικής επέμβασης. Το γλυκογόνο δρα
αυξάνοντας την ηπατική γλυκογονόλυση,
μειώνει τη γλυκογένεση αναστέλλει τη
γλυκόλυση και διεγείρει γλυκονεογένεση. Η χορήγησή του περιορίζεται σε
ινσουλινοεξαρτώμενους ασθενείς. Εάν
στο τέλος των επομένων 10 λεπτών ο
ασθενής ανακτήσει τις αισθήσεις του
και δύναται να καταπιεί, ακολουθείται
χορήγηση 15 g ζάχαρης, ώστε να αποφευχθεί τυχόν υποτροπή. Στην αντίθετη
περίπτωση, απαιτείται χορήγηση γλυκογόνου ενδομυϊκώς.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ
Σ

1. Απελευθερώστε το λαιμό, λύστε τη γραβάτα και τη ζώνη
2. Σπρώξτε απαλά το κεφάλι προς τα πίσω
3. Τοποθετήστε το δεξιό μπράτσο κάθετα στο σώμα με τον αγκώνα να
σχηματίζει γωνία 90° μοιρών και την παλάμη γυρισμένη προς τα πάνω
4. Τοποθετήστε το πάνω χέρι της παλάμης του αριστερού χεριού στο δεξιό
μάγουλο, το εσωτερικό της παλάμης να κοιτάει προς τα έξω (κρατήστε
τη δική σας παλάμη κόντρα σε εκείνη του ασθενή)
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5. Με τα πόδια στο πάτωμα, λυγίστε το αριστερό πόδι και γυρίστε
τον ασθενή στο πλάι ισιώνοντας
απαλά το δεξιό πόδι. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται ευθύγραμμη η σπονδυλική στήλη

6. Απελευθερώστε το δεξί χέρι και σταθεροποιήστε τον ασθενή βάζοντας
τους γοφούς και το γόνατο σε ορθή
γωνία
Η πλευρά της οριζόντιας θέσης ανάνηψης δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, εκτός
αν πρόκειται για γυναίκα σε περίοδο
εγκυμοσύνης ή για υπέρβαρο ασθενή.
Στις περιπτώσεις αυτές είναι προτιμότερη να τοποθετήσετε τον ασθενή από την
αριστερή πλευρά, ώστε να αποφύγετε
τη συμπίεση της κοίλης φλέβας από το
έμβρυο ή από την κοιλιά.

ĘąēąĎĉėĖčĎĂĘēĒĐĖăĈą

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4η Περίπτωση: Δηλητηριάσεις

3η Περίπτωση:
Κρίση άσθματος
Η κρίση άσθματος χαρακτηρίζεται από δυσφορία και δυσχερή
αναπνοή με συριγμό και βήχα, και
αδυναμία του ατόμου για άρθρωση πλήρους λόγου (επικοινωνία
με μονήρεις λέξεις ή συλλαβές).
Σε παρατεταμένες περιπτώσεις
κρίσης είναι πιθανή η εφίδρωση
και κυάνωση, ειδικά των χειλιών,
καθώς επίσης και η απώλεια συνείδησης, ακολουθούμενη από
αναπνευστική ανακοπή και κατόπιν καρδιακή.

Πρώτες βοήθειες
x Τοποθετείστε το άτομο σε
καθιστή θέση, καθησυχάστε
το, βοηθείστε το να λάβει 5-6
ψεκασμούς από το βρογχοδιασταλτικό ταχείας δράσης του
και απευθύνετέ του τις εξής
ερωτήσεις:
 «Πόσο διαρκεί αυτή η κρίση;»
 «Έχετε ποτέ νοσηλευτεί λόγω
κρίσης άσθματος ή δύσπνοιας;»
x Ελέγξτε την αναπνευστική
συχνότητα του ασθενούς 2’
μετά τη χρήση του φαρμάκου.
x Σε περίπτωση μη βελτίωσης,
καλέστε ιατρική βοήθεια και
επαναλάβετε τη χορήγηση
βρογχοδιασταλτικού.
x Αναμένοντας ιατρική βοήθεια,
πιθανολογείται να χρειαστεί η
θέση του ασθενή υπό οξυγόÎÏ MUNJO 
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Ως δηλητήριο ορίζεται κάθε ουσία που εισερχόμενη στον οργανισμό με οποιοδήποτε
τρόπο, δύναται να προκαλέσει βλάβη της
υγείας ή και θάνατο.
Η βαρύτητα της δηλητηρίασης είναι χρονοεξαρτώμενη (χρόνος παραμονής της ουσίας
στον οργανισμό), δοσο-εξαρτώμενη (ποσότητα εισερχομένου δηλητηρίου), ενώ επίσης
εξαρτάται από το είδος και την τοξικότητα του
δηλητηρίου (π.χ. διεγερτικά-κατασταλτικά),
τον τυχόν εθισμό στην τοξική ουσία και το
άδειο ή γεμάτο στομάχι.
Δηλητηρίαση από φάρμακα
Οι κατηγορίες των φαρμάκων που ευθύνονται
συχνότερα για δηλητηριάσεις συνοψίζονται σε
αναλγητικές και ψυχότροπες ουσίες.
Αναλγητικά
Παρακεταμόλη: Η παρακεταμόλη έχει ενοχοποιηθεί για εκούσιες και ακούσιες δηλητηριάσεις, οι οποίες οφείλονται σε θεραπευτικό
σφάλμα όσον αφορά σε βρέφη και νήπια, ενώ
σε ενήλικες υπεύθυνη είναι η μία υπερβολική
δόση ή οι επαναλαμβανόμενες σε σύντομα
διαστήματα δόσεις κανονικής δοσολογίας. Η
τοξική δόση παρακεταμόλης αξιολογείται σε
NHLHÈÊÂÂÊÅÊ®Ì®ÓÕÓÕÎÆÓÐÎ ÌÂÊ
NHLHÈÊÂuÆÈÂÍÁÓÆÑÂÂÊÅÊ®ÌÂÊÆÎ½λικες. Η δε δηλητηρίαση υπάρχει περίπτωση να παραμένει ασυμπτωματική μέχρι 2-3
μέρες μετά την κατάποση. Ωστόσο, λόγω της
υψηλής ηπατικής τοξικότητας, κάθε υποψία
δηλητηρίασης από παρακεταμόλη απαιτεί την
άμεση κλήση του Κέντρου Δηλητηριάσεων.
Οπιοειδή: Μια υπερβολική δόση των συγκεκριμένων παυσίπονων ή αντιβηχικών
(κωδεΐνη, τραμαδόλη, δεξτρομετορφάνη) με
κατασταλτική δράση δύναται να επιφέρει,
ανάλογα με την ποσότητα πρόσληψης, υπνηλία, υπόταση, άπνοια και κώμα. Ο κίνδυνος
αναπνευστικής ανακοπής απαιτεί, από οποιαδήποτε υποψία δηλητηρίασης από οπιοειδή,
να αντιμετωπιστεί με άμεση ιατρική φροντίδα.
Ψυχότροπα
£ÆÎÙÏÅÊÂÙÆ¾ÎÆÖ #%; ©ÆÓÂËÁÓÕÎÄØ×ÏÓÑ¿ÕÎÏØÒÊÐÎ ÏÊ#%;ÌÂÊÂÑ¿uÏÊÂ [PMQJEFN 
zopiclone) είναι οι πιο συχνά εμπλεκόμενες
στην εκούσια δηλητηρίαση. Σε περίπτωση
οξείας δηλητηρίασης οι συνέπειες κυμαίνονται από υπνηλία έως υποτονικό κώμα (σε
μεγάλες δόσεις), με κίνδυνο θανάτου από
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εισπνοή αναγωγών, όταν δεν έχει τεθεί ο
ασθενής σε θέση ανάνηψης.
SSRIs: Μεταξύ των αντικαταθλιπτικών, οι
πολύ συχνά συνταγογραφούμενοι εκλεκτικοί
αναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροÓÏÎ¾ÎÉÖ DJUBMPQSBN GMVPYFUJOF QBSPYFUJOF 
sertraline), σε υψηλές δόσεις, παρουσιάζουν
καρδιακή και νευρολογική τοξικότητα συγκρίσιμη με εκείνη των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών.
Δηλητηρίαση από είδη οικιακής χρήσης
Οι δηλητηριάσεις αυτού του είδους οφείλονται
ως επί το πλείστον σε ατυχήματα και αφορούν
παιδιά έως 3 ετών. Συμπεριλαμβάνουν κατάποση απορρυπαντικών και σαπουνιών,
καυστικών καθαριστικών (αντιδιαβρωτικά,
καθαριστικά φούρνου και σωληνώσεων,
χλωρίνη, κ.α.), διαλυτών και παραγώγων πετρελαίου (τριχλωροαιθυλένιο, ακετόνη, διαλυτικά χρωμάτων, κ.α.) και καλλυντικών (κρέμες,
μακιγιάζ, βερνίκια, περιποίησης μωρού, κ.α.).
Η δηλητηρίαση αναλόγως του είδους δύναται
ÎÂÆ¾ÎÂÊÂÒØuÓÕuÂÓÊÌ½ ÆÑÆÔÊÒÓÊÌ½½ÌÂÊÌÂØστική για τις βλεννογόνους του πεπτικού και
να προκαλέσει γαστραλγία, ναυτία, έμετο, αναπνευστική δυσχέρεια και πνευμονοπάθειες.

Πρώτες βοήθειες
x Ό
 ποια και εάν είναι η πηγή της δηλητηρίασης, αν το θύμα
 - δεν έχει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε
το σε θέση ανάνηψης,
 - παρουσιάζει τάσεις υπνηλίας, προσπαθήστε να το διατηρήσετε ξύπνιο,
 - παρουσιάζει δυσκολία στην αναπνοή,
τοποθετήστε το σε ημι-καθιστή θέση.
x Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων (166),
παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες
που θα σας ζητηθούν σχετικά με το περιστατικό (φύλο, ηλικία, βάρος, ύψος, ιατρικό
ιστορικό, τρέχουσα κατάσταση, είδος και
ποσότητα ουσίας, χρόνος που μεσολάβησε) και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες.
x Μην προκαλείτε εμετό. Ο εμετός θα προκαλέσει δεύτερη δίοδο του δηλητηρίου
από τον οισοφάγο, με κίνδυνο βλάβης,
εάν είναι διαβρωτικό, ή κίνδυνο εισρόφησης, σε περίπτωση ελλιπούς συνείδησης
του θύματος.
x Μην χορηγείτε τίποτα, και ιδιαίτερα γάλα,
του οποίου τα υψηλής περιεκτικότητας
λιπαρά δύνανται να επιταχύνουν τη μετάβαση του δηλητηρίου στο αίμα. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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ćăĆėĆďĐĊĎĉĎā 
ĈĎĆĎĆéôéñéðôðùî
Μην ανησυχείτε κυρία μου...
Σε τέσσερις βδομαδούλες
θα είναι έτοιμο
το φαρμακείο μας!!!
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Ανακαίνιση, μεταφορά, αναδιάταξη του χώρου,...
Κάθε φαρμακοποιός ιδιοκτήτης φαρμακείου
έρχεται κάποια μέρα αντιμέτωπος με την ανάγκη
να ξεκινήσει κάποιο έργο ανακαίνισης στο
φαρμακείο του. Αναμφισβήτητα πρόκειται για
μια προσέγγιση μεγάλης ευθύνης, αλλά όχι και
απαραίτητα συνώνυμη με εκρηκτικές δυσκολίες.
Διαβάστε παρακάτω τις συμβουλές μας.

1. απλοί κατασκευαστές και προμηθευτές
επίπλων και
2. εφαρμοστές εργολάβοι με πολυετή
εμπειρία και εγγύηση για να υποστηρίξουν όλο το έργο από το α ως το ω.
Μην διστάσετε να πάτε επί τόπου για να
κρίνετε τα επιτεύγματα των εταιρειών
αυτών σε άλλα φαρμακεία και να ρωτήσετε τους συναδέλφους σας να σας πουν
τα θετικά και αρνητικά της συνεργασίας
τους με τον υποψήφιο πάροχο. Η τιμή
δεν είναι το πρωτεύων κριτήριο συνεργασίας, παρόλο που παραμένει καταληκτικό σημείο. Αναμφισβήτητα η φάση της
εκτίμησης και σύγκρισης περιορίζεται
συχνά από αδιαφάνεια και από την πολλαπλότητα των δυνατοτήτων για κάθε
υπηρεσία. Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε ότι οι επιλεγμένοι επαγγελματίες σας
παρέχουν την κατάλληλη ασφάλιση κατά
την εκτέλεση και παράδοση του έργου.



3ο Βήμα
Διατηρήστε τη δραστηριότητα
του φαρμακείου



1ο Βήμα
Κάνετε ένα πλάνο κινήσεων
Βάλτε σε ένα χαρτί ένα πλάνο που να
αφορά τα απαραίτητα στάδια με όλες τις
ρεαλιστικές προσεγγίσεις όσον αφορά
τον προϋπολογισμό, το χρόνο και την
ποιότητα της εκτέλεσης του έργου. Έτσι
ήσαστε κατά 80% καλά προετοιμασμένος.
Αυτή η αντίστροφη μέτρηση της πλήρους αναδιάταξης του φαρμακείου σας
πρέπει να ξεκινήσει αρκετούς μήνες
νωρίτερα. Από τη στιγμή που έχετε καταγράψει τις ανάγκες σας και τον αρχικό
προϋπολογισμό σας, το πρώτο διάστημα πρέπει να αφιερωθεί στη μελέτη των
προτάσεων και των προσφορών των
εξειδικευμένων εταιρειών ανακαίνισης
χώρων. Στη συνέχεια, υπολογίστε λίγους
μήνες για να καθορίσετε το πρόγραμμα
και τον τελικό προϋπολογισμό με τον
επιλεγμένο πάροχο. Αυτή είναι μια πολύ

σημαντική περίοδος για να καταγράψετε
από κοινού με τον επιλεγμένο πάροχο, τα
διάφορα στάδια, αλλά και εμπόδια που
έχετε να διαχειριστείτε.



2ο Βήμα
Επιλέξτε τους κατάλληλους
συνεργάτες
Από τη μελέτη της δυνατότητας εκτέλεσης του έργου, μέχρι την παρακολούθηση και την παράδοση του έργου, η
υποστήριξη ενός επαγγελματία (συνήθως αρχιτέκτονα ) που γνωρίζει πώς να
καθοδηγήσει όλο ο έργο είναι ζωτικής
σημασίας.
Το προφίλ του επιλεγμένου παρόχου θα
εξαρτηθεί από τα χαρακτηριστικά του έργου και του προϋπολογισμού σας.
Οι ειδικοί ανακαίνισης χώρων που έχουν
κάποια εξειδίκευση στα φαρμακεία, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Πρώτη επιλογή, η υλοποίηση του έργου
σε κατασκευαστικές φάσεις, διατηρώντας
μια ζώνη στον χώρο για να λειτουργεί η
επιχείρηση φαρμακείο. Είναι μια μέθοδος
που μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο χώρος
του φαρμακείου είναι αρκετά μεγάλος
αλλά όχι χωρίς δυσκολίες στη λειτουργία του. Μερικές ενοχλητικές εργασίες
(σκόνη, θόρυβος…) είναι πιθανό να ενοχλήσουν τους πελάτες σας και να τους
αναγκάσουν να πάνε άλλου. Ένα άλλο
μειονέκτημα είναι ο χρόνος και η οργάνωση που απαιτείται για τη μεταφορά
των εμπορευμάτων σε άλλες θέσεις . Ο
φαρμακοποιός πρέπει να φροντίσει επίσης για την ασφάλεια των πελατών και
του προσωπικού από τυχόν ατυχήματα.
Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι να μετατεθεί κάπου κοντά η δραστηριότητα του
φαρμακείου, αν φυσικά υπάρχει διαθέσιμος χώρος. Η λύση αυτή είναι κέρδος
χρόνου, επιτρέποντας στους εργάτες να
εργάζονται σε άριστες συνθήκες, εξασφαλίζοντας παράλληλα και στην ομάδα
κάποια άνεση. Οι απαραίτητες μεταφορές
μπορούν να γίνουν σε ένα Σαββατοκύριακο, με τη συμβολή φίλων και του
προσωπικού.
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Τα μειονεκτήματα από τις δυο παραπάνω
λύσεις είναι κάποια μείωση της δραστηριότητας της επιχείρησης, την οποία σε
μεγάλο βαθμό θα ανακτήσει το φαρμακείο στη συνέχεια, όταν όλα τελειώσουν.
Φυσικά η καλύτερη λύση είναι να προγραμματιστούν όλα τόσο καλά ώστε να
γίνουν όλες οι εργασίες σε 3-4 μέρες το
πολύ, δηλαδή ένα Σαββατοκύριακο και
2 εργάσιμες, όπου το φαρμακείο φυσικά
δεν θα λειτουργεί. Αν μάλιστα αυτό προγραμματιστεί σε μια περίοδο διακοπών
όπου λείπουν οι περισσότεροι πελάτες
σας, οι απώλειες τζίρου δεν θα είναι τόσο
μεγάλες.



4ο Βήμα
Εξασφαλίστε την ενεργό
συμμετοχή της ομάδας
Η καλή λειτουργία του φαρμακείου
κατά τη διάρκεια των εργασιών εξαρτάται από την κινητοποίηση των εργαζομένων της. Εξ ου και η ανάγκη για
τη συμμετοχή τους στο όλο εγχείρημα
από την προπαρασκευαστική του φάση.
Η σωστή πληροφόρηση τους για τον
σκοπό αυτής της ανακαίνισης, για τα
στάδιά της και τους χρόνους των εργασιών, καθώς και η οργάνωση ενός
πρωτοκόλλου δραστηριότητας σε όλες
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τις φάσεις, είναι απαραίτητη. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών, το προσωπικό
όχι μόνο πρέπει να αφιερώνει χρόνο για
να υποδεχθεί και να εξυπηρετήσει τους
πελάτες, αλλά μπορεί να εμπλέκεται και
στην ανακατάταξη των προϊόντων στο
CBDLPGGJDF ÂÍÍ®ÌÂÊÒÓÉuÆÓÂÇÏÑ®ÓÏØÖ
από τα ράφια ή να τα ξανατακτοποιήσει
σε νέες θέσεις. Ο φαρμακοποιός οφείλει
να προειδοποιήσει τους συνεργάτες του
για αυτές τις νέες περιστασιακές φυσικά
εργασίες, οι οποίες αν γίνουν πέρα των
κανονικών ωρών εργασίας ή πρέπει να
αποζημιωθούν σαν υπερωρία ή να τους
δοθούν επί πλέον μέρες ρεπό. Τα πάντα
θα εξαρτηθούν από την καλή θέληση του
προσωπικού.



5ο Βήμα
Η φροντίδα των πελατειακών
σχέσεων
Αν τα έργα είναι μακρόχρονα ενώ λειτουργεί το φαρμακείο ή αν γίνει μεταφορά σε άλλο κατάστημα, πρέπει
να ενημερωθούν οι πελάτες όχι μόνο
προφορικά, αλλά και με την ανάρτηση
γραπτών ενημερώσεων για τις αλλαγές
στη λειτουργία του φαρμακείου.
Μετά τη αποπεράτωση του έργου ο
φαρμακοποιός σαν ιδιοκτήτης πρέπει
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να αφιερώσει χρόνο για να υποδέχεται
προσωπικά τους πελάτες του έναν έναν
κατά τις επόμενες εβδομάδες. Η διοργάνωση μιας mini γιορτής ένα απόγευμα
με ένα μικρό κέρασμα για «καλές δουλειές», είναι επίσης μια καλή ενέργεια
καλλιέργειας σχέσεων με την πελατεία.



6ο Βήμα
Μείνετε προσεκτικοί έως το
τέλος
Είναι ευθύνη του επόπτη εργασιών να
εξασφαλιστεί μια εβδομάδα πριν την
αρχή των έργων μια επίσκεψη των
εργατών, για να εξηγηθούν με λεπτομέρειες όλες οι φάσεις των εργασιών,
να καταγραφούν οι δύσκολες εργασίες
και τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής, για να μην έχουμε εκπλήξεις την τελευταία στιγμή. Παράλληλα
θα δοθούν και οι κατάλληλες οδηγίες
στον φαρμακοποιό και σε όλη την ομάδα για να διευκολυνθεί το έργο και να
γίνει το ταχύτερο δυνατόν. Αν τελικά διαπιστωθούν ορισμένες κακοτεχνίες και
παραλήψεις στο τέλος, αυτές θα πρέπει
να αποκατασταθούν γιατί θα καλύπτονται
από την εγγύηση της ολοκλήρωσης του
έργου μέχρι και ένα έτος από την παραλαβή του.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ĉēćĒĐĒăąęĠēĒė

îöøëéôùîúöûýøöû

òčąĕċąĐĖčĎĂĈčąĈčĎąĕăąčąĔąĐąĎąăĐčĕċĔ
Η πρόσβαση στο φαρμακείο
x Η πρόσβαση στο φαρμακείο πρέπει να είναι εύκολη
για όλους. Ιδιαίτερα για εκείνους που αντιμετωπίζουν
κινητικά προβλήματα ή δυσκολεύονται στις μετακινήσεις
τους. Αν το φαρμακείο διαθέτει παρκινγκ, θα πρέπει να
προβλέπεται θέση για ΑΜΕΑ
x Τα φαρμακεία οφείλουν να υπακούν στους νέους κανόνες πρόσβασης όπως αυτοί αναγράφονται στον σχετικό
Κώδικα.
x Πέρα από τις ώρες λειτουργίας, ένα φαρμακείο πρέπει
να έχει προβλέψει για τα επείγοντα περιστατικά και τις
εφημερίες, ίσως με ένα ξεχωριστό κουδούνι. Και στην
περίπτωση της εφημερίας, ένα τμήμα του φαρμακείου
θα πρέπει να είναι προσβάσιμο στα άτομα με ειδικές
ανάγκες.

Οργανώστε το χώρο του φαρμακοπωλείου
x Οριοθετήστε τη ζώνη που προορίζεται για το κοινό με
τη «ζώνη αναμονής», όπου μπορείτε να τοποθετήσετε
κάποια καθίσματα ιδιαίτερα χρήσιμα για τους πελάτες
σας που είναι σε μεγάλη ηλικία, αλλά και με μια «παιδική ζώνη» όπου μπορούν να περιμένουν τα παιδάκια
παίζοντας. Εξυπακούεται ότι αυτοί οι χώροι αναμονής
δεν θα πρέπει να ενοχλούν τους άλλους πελάτες στο
φαρμακείο και δεν θα πρέπει να βρίσκονται κοντά σε
ράφια με προϊόντα επικίνδυνα για τα παιδιά.
x Δημιουργήστε προσωπικούς πάγκους εξυπηρέτησης
όπου θα μπορείτε να εξυπηρετήσετε τον κάθε πελάτη
ξεχωριστά με διακριτικότητα. Η εμπιστευτικότητα είναι
ένα από τα πιο βασικά θέματα στο φαρμακείο.
x Δημιουργήστε διαφορετικούς χώρους στα ράφια για
διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, όπως τα παραφάρμακα, τα καλλυντικά, τα βρεφικά είδη και τα κτηνιατρικά,
ορθοπεδικά… κλπ
x Τα φάρμακα πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα σημείο του
φαρμακείου που ελέγχεται από τον φαρμακοποιό

x ÉuÊÏØÑÈ½ÒÓÆ¼ÎÂÎÊÅÊÂ¾ÓÆÑÏ×ÐÑÏÒÓÏCBDLPGGJDFÈÊÂ
τις πρώτες βοήθειες και τη συμβουλευτική, όπου θα
μπορείτε να δείτε κάθε ασθενή ξεχωριστά, με ησυχία,
διατηρώντας την πολύτιμη εμπιστευτικότητα.

Δημιουργείστε ένα λειτουργικό back-office
x Υπολογίστε τον χώρο που χρειάζεστε για το στοκ με
βάση την ποσότητα των προϊόντων που διαθέτετε στο
φαρμακείο και ανάλογα και με τις συνθήκες συντήρησης
(υγρασία, φως, θερμοκρασία...) ώστε να εξασφαλίσετε
τις σωστές συνθήκες αποθήκευσης φαρμάκων.

Φροντίστε ιδιαίτερα τη ζώνη του
εργαστηρίου
x Στο εργαστήριο των φαρμάκων πρέπει να τηρούνται
αυστηρώς όλοι οι κανόνες υγιεινής.
x Να ελέγχετε τακτικά τον αέρα, τη θερμοκρασία και τα
επίπεδα υγρασίας του εργαστηρίου.
x Δημιουργήστε τον χώρο της παρασκευής φαρμάκων
ανάλογα με τη δραστηριότητά σας και τις συνταγές που
ετοιμάζετε.

Χώρος για το προσωπικό και τα διοικητικά
καθήκοντα
x Πέρα από τον χώρο για τα διοικητικά καθήκοντα (πληρωμές, λογιστικά κ.ά.) χρειάζεται να υπάρχει κι ένας
ιδιαίτερος χώρος για το προσωπικό. Ο χώρος αυτός θα
περιλαμβάνει τουλάχιστον το βεστιάριο και ένα WC.
x Σκεφτείτε επίσης για ένα χώρο όπου θα τοποθετείτε
όλα τα απαραίτητα έγγραφα (εσωτερικός κανονισμός,
συλλογική σύμβαση εργασίας, στοιχεία επικοινωνίας
με τις αρμόδιες αρχές, ωράριο εργασίας κ.ά). 

Πόπη Χαραμή
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ένα ερώτημα που απασχολεί συχνά τα στελέχη
μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων και εδώ
συγκαταλέγονται και τα φαρμακεία, είναι κατά
πόσον η επιχείρησή τους έχει μια ξεκάθαρη
στρατηγική. Πληθώρα εμπειρικών ερευνών
καταδεικνύουν ότι σε ποσοστά που ξεπερνούν
ακόμα και το 60%, οι εργαζόμενοι πιστεύουν
ότι οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν μια ξεκάθαρη
στρατηγική.

Από τον ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ,
Καθηγητή Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ê

ιατί όμως μπορεί να συμβαίνει
αυτό;
Πριν απαντήσουμε στο ερώτημα, ας προσπαθήσουμε να
κατανοήσουμε τι σημαίνει στρατηγική.
Αυτό δεν είναι εύκολο εγχείρημα καθώς υπάρχουν τόσοι ορισμοί στρατηγικής όσοι και καθηγητές που διδάσκουν
στρατηγική.
Ένας εύληπτος ορισμός θα όριζε τη στρατηγική ως το ΠΩΣ θα πάμε εκεί που φιλοδοξούμε να είμαστε στο μέλλον. Αν
λοιπόν η στρατηγική απαντάει στο ερώτημα ΠΩΣ, τότε το ΠΟΥ είναι το όραμά
μας ή η αποστολή μας. Κατά συνέπεια
οι επιχειρήσεις μας (τα φαρμακεία μας),
θα πρέπει να απαντούν αποτελεσματικά
στα ερωτήματα ΠΟΥ και ΠΩΣ.
Όμως για να συμβεί αυτό απαιτείται παράλληλα μια σε βάθος κατανόηση
α) του εξωτερικού περιβάλλοντος και β)
του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Το Σχήμα 1 συνοψίζει τα πιο πάνω στοιχεία. Η έλλειψη μιας ξεκάθαρης στρατηγικής μπορεί να αποδοθεί και στα
τέσσερα στοιχεία του Σχήματος 1.

Ας τα δούμε συνοπτικά ως ΕΠΙΣΗ©¢¯ ¤§ ÑÏÃÍ½uÂÓÂÏØÆÎÅ¼×ÆÓÂÊ
να υπάρχουν και στον χώρο του φαρμακείου.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1Η: Τα φαρμακεία μας συχνά
δεν έχουν μια ξεκάθαρη στρατηγική γιατί δεν
κατανοούν το εξωτερικό περιβάλλον και τις
αλλαγές του.
Συχνά κάνω στους φοιτητές μου στα μεταπτυχιακά στελεχών του ΟΠΑ την εξής ερώτηση,
την οποία θα παρακαλούσα να απαντήσετε και
εσείς: «Τους τελευταίους μήνες διαβάζουμε για
την ευεργετική επίδραση που θα έχει η ‘ποσοτική
χαλάρωση (quantitative easing)’ στην οικονομία
της χώρας μας. Τι σημαίνει ο όρος; Γνωρίζετε με
ποιο τρόπο ο κλάδος σας θα ωφεληθεί από την
ένταξη της χώρας στην ποσοτική χαλάρωση;»
Η εμπειρία μου είναι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ακροατηρίου δεν μπορεί να απαντήσει
στο ερώτημα. Σύμφωνα με τον καθηγητή του
Harvard Michael Porter, η στρατηγική είναι
τοποθέτηση (positioning) στο περιβάλλον και
τις αλλαγές του. Αδυναμία κατανόησης του περιβάλλοντος, οδηγεί συνήθως σε λανθασμένες
επιλογές στρατηγικής.
Ως επιχειρηματίες του χώρου του φαρμάκου θα
πρέπει να μπορείτε να απαντάτε ικανοποιητικά
σε τρία ερωτήματα:
1. Ποιες οι σημαντικότερες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον του φαρμακείου;
2. Με ποιό τρόπο (θετικό αρνητικό) οι αλλαγές
αυτές μας επηρεάζουν;
3. Πως ανταποκρινόμαστε σ’ αυτές;
Η απάντηση στην τρίτη ερώτηση είναι η στρατηγική μας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3Η: Τα φαρμακεία μας
δεν έχουν μια ξεκάθαρη στρατηγική
γιατί δεν βλέπουν μακριά στο μέλλον
Έχετε σκεφτεί το φαρμακείο που οραματίζεστε να έχετε 5-10 χρόνια από σήμερα;
Ίσως αυτό είναι το πιο δύσκολο ερώτημα,
καθώς η κρίση μας οδηγεί στο να αγωνιούμε για την καθημερινή μας επιβίωση και να μη βλέπουμε μακριά. Όμως,
αν αδυνατείτε εσείς να απαντήσετε στο
ερώτημα αυτό, δεν θα το κάνει κανένας
για λογαριασμό σας. Ακόμα και αν σας
φαίνεται δύσκολο να οραματιστείτε ένα
καλύτερο μέλλον δεν θα πρέπει να σταματήσετε να προσπαθείτε. Να θυμάστε
πάντα τη ρήση του Ρωμαίου φιλόσοφου
Σενέκα: «Εάν ο άνθρωπος δε ξέρει σε πιο
λιμάνι κατευθύνεται κανένας άνεμος δεν
είναι ευνοϊκός».
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2Η: Τα φαρμακεία μας δεν έχουν μια ξεκάθαρη στρατηγική
γιατί δεν κατανοούν το εσωτερικό τους περιβάλλον
Η κατανόηση του εξωτερικού περιβάλλοντος και των αλλαγών του είναι
προϋπόθεση επιτυχίας μιας επιχείρησης. Όμως είναι αυτή αρκετή; Τι άλλο
κάνουν οι πραγματικά επιτυχημένες επιχειρήσεις πέρα από το να προσαρμόζονται αποτελεσματικά στο περιβάλλον τους;
Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει η θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων
(resource based view).
Πρόκειται για μια εσωστρεφή θεώρηση, η οποία υποστηρίζει ότι κάθε επιχείρηση διαφέρει από τους ανταγωνιστές της ως προς τους πόρους και τις
ικανότητες που διαθέτει, καθώς επίσης και ως προς τον τρόπο με τον οποίο
τους εκμεταλλεύεται. Η στρατηγική είναι ένας συνεχής αγώνας δημιουργίας
ικανοτήτων. Ικανοτήτων που ιδανικά διαθέτουμε μόνο εμείς και είναι αυτές
που μας χαρίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά μας.
Πόσοι από εσάς έχετε προσπαθήσει να δείτε το φαρμακείο σας μέσα από το
πρίσμα των πόρων και ικανοτήτων, επιχειρώντας να απαντήσετε στις πιο
κάτω ερωτήσεις;
α) Που θα παιχθεί το παιχνίδι του ανταγωνισμού στον κλάδο σας τα επόμενα
3-5 χρόνια;
β) Τι ικανότητες οφείλετε εσείς και οι άνθρωποί σας να αναπτύξετε για να
ανταποκριθείτε στο νέο τοπίο του ανταγωνισμού;
γ) Έχετε ήδη συλλάβει και ξεκινήσει να υλοποιείτε τις ικανότητες εκείνες
που θα σας ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό;

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4Η: Τα φαρμακεία δεν έχουν στρατηγική
γιατί δεν ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ τι θα πει στρατηγική
Στις προηγούμενες παραγράφους προσεγγίσαμε τη
στρατηγική θεωρώντας την σαν το ερώτημα ΠΩΣ θα
οδηγήσουμε την επιχείρησή μας στο οραματιζόμενο μέλλον. Όμως, αυτό το ΠΩΣ είναι μια έννοια πολυδιάστατη.

Στο Σχήμα 2, παρουσιάζονται οι βασικές διαστάσεις της στρατηγικής μέσα από πέντε
ερωτήματα.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ερώτημα 1:
Πώς προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε
και να ξεπεράσουμε τους άλλους παίκτες στην αγορά μας; Με άλλα λόγια ποια
είναι η ανταγωνιστική μας στρατηγική;
Είμαστε οι ηγέτες μοναδικότητας, δηλαδή οι παίκτες του κλάδου που καταφέρνουμε να προσφέρουμε προϊόντα ή
υπηρεσίες που οι πελάτες μας θεωρούν
μοναδικά;
Είμαστε οι ηγέτες κόστους, δηλαδή οι
παίκτες του κλάδου που προσφέρουμε
προϊόντα ή υπηρεσίες σε χαμηλότερη
τιμή από τους ανταγωνιστές και για αυτό
οι πελάτες προτιμούν εμάς;
Έχουμε ξεκαθαρίσει ποια είναι η ανταγωνιστική μας στρατηγική;
Ερώτημα 2:
Σε ποια πεδία δράσης δραστηριοποιείται το φαρμακείο μας;
Δηλαδή σε ποιες προϊοντικές κατηγορίες
θέλουμε να έχει παρουσία και διαφοροποίηση το φαρμακείο μας;
Ποιες νέες κατηγορίες πελατών φιλοδοξούμε να προσεγγίσουμε;
Φιλοδοξούμε να αναπτυχθούμε γεωγραφικά σε νέες αγορές; Σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες;
Ερώτημα 3:
Ποια τα οχήματα υλοποίησης των κινήσεων στρατηγικής μας;
Θα γίνουμε μέλος κάποιας συμμαχίας,
ÔÂÒØÈ×ÕÎÆØÓÏÁuÆÒØÒÓÆÈÂÒÓÏÁuÆuÆ
άλλα φαρμακεία, θα αναπτυχθούμε δημιουργώντας νέα φαρμακεία, θα εξαγοράσουμε κάποιο διαθέσιμο φαρμακείο;
Ερώτημα 4:
Ποιος ο Χρονισμός και αλληλουχία των
κινήσεών μας;
Για παράδειγμα, αν αποφασίσετε να εισέλθετε σε νέες προϊοντικές κατηγορίες
πότε θα γίνει αυτό;
Αν αποφασίσετε να δημιουργήσετε ένα
νέο φαρμακείο ή να κάνετε μια ανακαίνιση, σε τι χρονικό εύρος θα υλοποιηθεί
αυτό; Ποια κίνηση έπεται ποιάς;
Ερώτημα 5:
Πώς όλες οι πιο πάνω επιλογές αποτελούν ένα συνεκτικό σύνολο που η μια
υποστηρίζει την άλλη;
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 5Η: Αρκεί η σύλληψη μιας ιδιοφυούς στρατηγικής για να οδηγηθούμε στην επιτυχία;
Αρκεί να απαντήσει σε όλα τα πιο πάνω ερωτήματα αποτελεσματικά ένας φαρμακοποιός, ώστε να οδηγήσει το φαρμακείο του στην επιτυχία; Η απάντηση συχνά είναι
ένα εμφατικό ΟΧΙ! Διότι τις περισσότερες φορές η στρατηγική δεν αποτυγχάνει στη
σύλληψή της, αλλά στην υλοποίησή της.
Δυστυχώς η στρατηγική πολύ συχνά αποτυγχάνει γιατί καλείται να υλοποιηθεί μέσω
Í®ÔÏÖÂÎÔÑÐÕÎÒØÎÆÑÈÂÓÐÎ u¼ÒÕÍÂÎÔÂÒu¼ÎÕÎÏÑÈÂÎÕÓÊÌÐÎÅÏuÐÎ u¼ÒÕ
ακατάλληλων συστημάτων επιβράβευσης κ.α.
Ας σταθούμε μόνο στο πρώτο από αυτά. Πολύ συχνά οι εργαζόμενοι που καλούνται
να υλοποιήσουν μια στρατηγική δεν την υλοποιούν αποτελεσματικά διότι δεν την
κατανοούν. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε δικές τους προσωπικές αδυναμίες ή ακόμα
ÒÆÌÂÌ½ÍÂÎÔÂÒu¼ÎÉÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂuÆÓÂËÁÓÏØNBOBHFSÏØÒ×ÆÅÊ®ÙÆÊÓÉÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½
και αυτών που την υλοποιούν.

Συνοψίζοντας
Η δημιουργία και υλοποίηση μιας επιτυχημένης στρατηγικής είναι ένα δύσκολο
εγχείρημα για κάθε φαρμακοποιό, διότι
θα πρέπει να αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες που η τυπική του εκπαίδευση
στο Πανεπιστήμιο ως φαρμακοποιός
συνήθως δεν του έχει προσφέρει.
Όμως, στην προσπάθειά σας να πλοηγηθείτε στον δύσκολο κόσμο της στρατηγικής υπάρχουν πολλοί αρωγοί. Βιβλία
όπως τα προτεινόμενα στο τέλος του
άρθρου, μπορούν να συμβάλλουν στη
βελτίωση της στρατηγικής σας σκέψης.
Επίσης, δραστηριοποιείστε σε έναν κλάδο, όπου υψηλής ποιότητας συνέδρια και
ημερίδες διοργανώνονται συχνά. Είσαστε
επίσης τυχεροί γιατί πολλοί από τους συνεργάτες σας (πχ εταιρείες φαρμάκων,
καλλυντικών) συνεισφέρουν στη δική
σας εκπαίδευση.
Επίσης, Πανεπιστήμια όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν «αγκαλιάσει» τον κλάδο. Το ΟΠΑ με χορηγία
της Apivita έχει δημιουργήσει εδώ και
περισσότερο από μια δεκαετία ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στη «Διοίκηση
Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα»
ÈÊÂªÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ IUUQXXXPEF
BVFCHSQBQBEBLJTJOEFYQIQBQJWJUB
CSPDIVSF ²ÏÑ¿ÈÑÂuuÂÂØÓ¿ÇÊÍÏÅÏËÆ¾
να εισάγει τους συμμετέχοντες στη διοίκηση επιχειρήσεων, παρέχοντας ολοκληρωμένη γνώση που ξεκινά από τη
στρατηγική και το μάρκετινγκ και εκτείνεται στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού,
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τη λογιστική, τα χρηματοοικονομικά, τις
ÅÊÂÑÂÈuÂÓÆÁÒÆÊÖÌÂÊÓÏFCVTJOFTT
Ανεξάρτητα από το πώς θα επιλέξετε να
κατανοείτε καλύτερα τον κλάδο σας και
να διαμορφώνετε την καταλληλότερη
στρατηγική, εκείνο που δεν πρέπει να
ξεχάσετε ποτέ είναι ότι στον δύσκολο
κλάδο που δραστηριοποιείστε οφείλετε
να είσαστε «κυνηγοί της γνώσης». Να
ρωτάτε τον εαυτό σας καθημερινά αν κατανοείτε τις εξελίξεις στον κλάδο σας και
τι οφείλετε να κάνετε για να οδηγήσετε το
φαρμακείο σας με επιτυχία στο μέλλον.
Αν δεν το κάνετε, τότε θα είσαστε μεταξύ
αυτών που θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες επιβίωσης στις μεγάλες αλλαγές της
επόμενης δεκαετίας.

Σχετική Βιβλιογραφία:
xΠαπαδάκης Β. « Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία», Εκδόσεις Μπένου, 7η έκδοση,
2016.
x5IPNQTPO "" ."1FUFSBG +&
(BNCMF BOE "+ 4USJDLMBOE ***  “
Crafting and Executing Strategy:
Concepts and Readings”, 20th edition,
McGraw-Hill, 2016.
xSpinelli S. and R. Adams και Β. Παπαδάκης, «Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα για τον
21ο Αιώνα», Eκδόσεις Utopia, 2015. 

Ρυθμίζουν τη σωστή κίνηση στην τουαλέτα

…στη διάρροια

…στη δυσκοιλιότητα

ΝΕΑ

hÖÓÝÒvÊËÝ×ÎÐÃØÖÃÔÓ
h »ÜÓÝÒÊÝÜ±ÖÎ×ØÍÌÊÅ×Í

Για τη συμπτωματική αντιμετώπιση της διάρροιας
Ενήλικες: 2 - 4 δόσεις ημερησίως κάθε 12,8 ή 6
ώρες αντίστοιχα
Παιδιά 6-12 ετών: 1 φακελίσκος ημερησίως

12 φακελίσκοι

Για την περιστασιακή ή χρόνια δυσκοιλιότητα
ή όταν είναι επιθυμητή μία πιο εύκολη κένωση
π.χ. αιμορροΐδες, ραγάδες ή χειρουργικές
επεμβάσεις.
Ενήλικες: 2 - 3 δόσεις ημερησίως κάθε 12 ή 8
ώρες αντίστοιχα

flyingcolours

14 φακελίσκοι

³ÎÊÔÆÌÌÊÑvÆØÂÊÛÝÌÊÂÆÛÐÆÎÓÎÐÆØÆÒÆÑÚØÀÛ
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×ÝvÔÑÍÖÕÒÓÒØÆÛØÍÑÊÝÐÁÐ±ÖØÆ
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Παιδιά 6-12 ετών: 1 φακελίσκος ημερησίως
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÷ġĕđĆĊĄėĊöýð
ĚĜĔĄĕ
đĆé÷öëöîúìûùìúì

ėēđĖĘđĊĔĈāėČĖĆĕ
Όχι!!!
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Από φόβο να μην απογοητεύσουμε, να μην
δημιουργήσουμε εντάσεις, να μην χάσουμε έναν
καλό συνεργάτη…, οδηγούμαστε συχνά στο να
πούμε «ναι», ενώ κατά βάθος θα έπρεπε να πούμε
«όχι». Πώς να διαχειριστούμε αυτή την άρνηση
με τακτ και διπλωματία;

ΟΧΙ
ΟΧΙ
Οοοοχι
îćēČčğĕĖĆĕĖėē
ęĆĔĆďĊĄēĖĆĕċČėāĎĆ
ĆĠĒČĖČĎĖčēĠ
îĆĎĖčČėĎďğĕĖĆĕċČėā
ēĐĠĖĘĚđāĂďėĆďėĊĕ
āĉĊĎĊĕĆēĘĖĄĆĕ

ë

ίναι μερικές φορές απαραίτητο
να πείτε «όχι» στους συνεργάτες σας. Το «όχι» φυσικά
δεν είναι όμορφη λέξη, καθώς είναι υποσυνείδητα συνυφασμένο
με την αδιαφορία ή την αδιαλλαξία και
μπορεί να απογοητεύσει τον υπάλληλο
σας και να του αφαιρέσει τα κίνητρα για
αυξημένη απόδοση στην εργασία. Την
ίδια στιγμή όμως, το «όχι» είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής
πραγματικότητας και η σωστή του χρήση
μπορεί να ανοίξει το δρόμο προς την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης. Ποια
είναι, όμως, αυτή η σωστή του χρήση
όταν είμαστε όλοι προγραμματισμένοι να

Θα το σκεφτώ...

αποκρινόμαστε σε όλα με «ναι» και πώς
μπορεί ο επιχειρηματίας-φαρμακοποιός να φιλτράρει τα συναισθήματά του τη
στιγμή που πρέπει να προφέρει αυτό το
περιβόητο «όχι», απαντώντας σε κάποιον
από την ομάδα του φαρμακείου του;
Το μεγάλο στοίχημα της αρνητικής απόκρισης είναι να διατηρηθούν οι καλές
σχέσεις μεταξύ του φαρμακοποιού και
της ομάδας που πλαισιώνει την επιχείρησή του, όπως επίσης και να διατηρηθεί
αμείωτο το ενδιαφέρον για δουλειά. Στον
επαγγελματικό χώρο η κόκκινη γραμμή που χωρίζει την απόλυτη στάση από
την ευγένεια είναι λεπτή και η προσοχή
που πρέπει να δίνεται είναι αμέριστη, έτσι

ώστε να διαφυλάσσονται οι ισορροπίες
μεταξύ του επιχειρηματία και της ομάδας του.
Ο φαρμακοποιός καλείται να δεχθεί ή να
απορρίψει προτάσεις και αιτήματα που
τίθενται από τα άτομα της ομάδας του
σε καθημερινή βάση, ενώ οι διαπραγματεύσεις γίνονται πάρα πολύ γρήγορα,
χωρίς να δίνεται πάντα βάση στο υπόβαθρο μίας παράκλησης και στις συνέπειες
της οποιασδήποτε απάντησης. Ειδικότερα
όταν η απάντηση είναι αρνητική, είναι
απαραίτητο να γίνονται κάποιες εσωτερικές διεργασίες από τον φαρμακοποιό,
έτσι ώστε να μην αναπτυχθεί δυσάρεστο
κλίμα στο φαρμακείο.
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1ο βήμα

αι...
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Δικαιολογήστε το «όχι»
με επιχειρήματα
Η άρνηση πρέπει να εκφράζεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε τα επιχειρήματα
να είναι λογικά και αδιάσειστα. Συχνά
τα επιχειρήματα πρέπει να συνοδεύονται
και με αριθμούς για να είναι πιο πειστικά.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ο τρόπος
με τον οποίο εκφράζονται αυτά τα επιχειρήματα, καθώς μία αμυντική στάση
του επιχειρηματία θα κάνει την ομάδα να
νιώσει ανασφαλής, ενώ μία απόλυτη και
αδιάλλακτη στάση, δημιουργεί ένα φορτισμένο κλίμα και ο υπάλληλος αισθάνεται
«προδομένος» ή «ριγμένος» και χάνει τη
διάθεσή του για δουλειά. Αντίθετα, μια
σοβαρή στάση που εκφράζει τα επιχειρήματα της άρνησης με σιγουριά πείθει.
Προσοχή, αποφύγετε να μεταθέσετε την
υπευθυνότητα της άρνησης σας σε ένα
άλλο πρόσωπο. Για παράδειγμα, αν σας
ζητήσουν μια αύξηση μισθού μην πείτε:
«Λυπάμαι αλλά ο λογιστής ή ο οικονομικός μας σύμβουλος δεν είναι σύμφωνος
με αυτό».


2ο βήμα

Κρατήστε τις υποσχέσεις σας

ĆĂąĖą
ćčąĐąĐąĎĒčĐĠĕĖĉĖċĐĀēĐċĕċĕąĔ
Από τη στιγμή που ο φαρμακοποιός πάρει την απόφαση να πει «όχι» σε κάτι, πρέπει
να την ανακοινώσει με σιγουριά, αλλά όχι με στάση αδιαλλαξίας. Είναι καλό επίσης
να δίνεται το περιθώριο επανεξέτασης του αιτήματος του υπαλλήλου κάποια στιγμή
στο μέλλον, έτσι ώστε να μην αποθαρρύνεται. Οι πιθανότητες, άλλωστε, λένε ότι
μια αυστηρή ή αδιάλλακτη στάση από τον εργοδότη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
μειωμένη διάθεση εργασίας και παραγωγικότητας στην ομάδα. Συμπεραίνουμε,
τελικά, ότι ανεξάρτητα από την ιεραρχία που έχει μια επιχείρηση στο διαχειριστικό της κομμάτι, είναι απαραίτητο όλα τα μέλη της ομάδας να έχουν διάθεση να
συνεργαστούν, και συχνά αν είναι απαραίτητο να συμβιβαστούν.
Αυτό που απαραίτητα πρέπει να έπεται της άρνησης, είναι η προσπάθεια για διατήρηση των καλών και υγιών σχέσεων, όχι μόνο με τον συγκεκριμένο υπάλληλο,
αλλά με ολόκληρη την ομάδα του φαρμακείου.
Αυτή την όλη διαδικασία, μπορούμε να την περιγράψουμε με τρία απλά βήματα.
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Είναι σημαντικό ο φαρμακοποιός να παραμένει συνεπής σε αυτά που λέει και
υπόσχεται στους υπαλλήλους του. Όταν
δεσμεύεται να κάνει κάτι, είναι καλό να
το πραγματοποιεί χωρίς την υπενθύμιση
κάποιου συνεργάτη του. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο δείχνει την προθυμία του να δημιουργεί ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα εμπνέει σεβασμό.
Σίγουρα, ορισμένοι αναπάντεχοι οικονομικοί παράγοντες μπορεί να τον αναγκάσουν κάποια στιγμή να μην μπορέσει να
ανταποκριθεί πλήρως στις υποσχέσεις
και στις δεσμεύσεις του. Και πάλι εδώ
η επεξήγηση με αληθοφανή στοιχεία θα
σώσει την κατάσταση. Γι’ αυτό το λόγο,
επειδή «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν
τους καλούς φίλους», η κάθε δέσμευση πρέπει να συνοδεύετε και από μια
προϋπόθεση.
«Θα μπορέσω να σου δώσω αυτό με την
προϋπόθεση να ….»

ĈčĒăĎċĕċ


3ο βήμα

Μην παραλείπετε βήματα στη
διαδικασία της επικοινωνίας
Να εξηγείτε τις απόψεις σας, να μοιράζεστε τα πλάνα που έχετε για την επιχείρησή σας και να αφήνετε ανοιχτά τα
κανάλια της επικοινωνίας με όλα τα μέλη
της ομάδας, έτσι ώστε να μπορούν να
εκφράζονται με τη σειρά τους. Με τον
τρόπο αυτό ενισχύεται η δημιουργικότητα και η αποδοτικότητα τους, ακόμα
και ύστερα από ένα αίτημά τους που δε
βρήκε αντίκρισμα.
Είναι πολύ σημαντικό το κλίμα συζήτησης
με το κάθε μέλος της ομάδας μιας επιχείρησης να είναι εποικοδομητικό. Αυτό
σημαίνει ότι πριν εκφράσει ο φαρμακοποιός τη διαφωνία του στον συνεργάτη
του, έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο να
πει «ναι». Η εκτίμηση της κατάστασης γί-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

νεται κάνοντας στον εαυτό του ερωτήσεις
όπως: «Είναι όντως αδύνατο να δεχθώ;»
ή «Τι συνέπειες θα έχει η άρνησή μου;». Ο
επιχειρηματίας φαρμακοποιός, αφιερώνοντας ουσιαστικό χρόνο στο να σκεφθεί
την απόφασή του, έχει τη δυνατότητα να
εξετάσει προσεκτικά κάθε παράμετρο
της απάντησής του και να αναπτύξει τα
επιχειρήματα που τον οδήγησαν σε αυτή.

Η άρνηση από την πλευρά του
υπαλλήλου
Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που
ένας υπάλληλος αρνείται να ακολουθήσει τις υποδείξεις του επιχειρηματία; Αν πρόκειται, για παράδειγμα, για

Θέλω αύξ..η.ση
μισθού

Πώς να πείτεε ΟΧΙ σε αίτημα για αύξηση μισθού

άρνηση που αφορά την ανάληψη ενός
καινούργιου project, τα αίτια συνήθως
είναι οικονομικά, αλλά μπορεί να είναι
και θέμα χρόνου εργασίας. Αν από την
άλλη, η άρνηση αφορά υποδείξεις σε
λάθη που γίνονται επανειλημμένα, τότε
υπάρχει επικοινωνιακό χάσμα μεταξύ
του φαρμακοποιού και της ομάδας του.
Όποια και αν είναι η φύση του «όχι», η
διαφωνία μπορεί και πρέπει να λυθεί
με συζήτηση για να διευκρινιστούν τα
ακριβή αίτια και να «λειάνουν οι γωνίες»
των δύο πλευρών.

Ομαδικότητα πάνω απ’ όλα
Για να είναι παραγωγική η συνύπαρξη
ανθρώπων σε έναν εργασιακό χώρο, και
κατά συνέπεια για να είναι ανεκτή μια
άρνηση από οποιαδήποτε πλευρά, είναι
απαραίτητο να διέπονται οι σχέσεις από
ομαδικό πνεύμα. Ακόμα και η έμφυτη
τάση προς την ομαδικότητα χρειάζεται
καλλιέργεια που σημαίνει τόσο προσωπική θέληση όσο και εκπαίδευση.
Ο σεβασμός της προσωπικότητας, των
θεμιτών ορίων των σχέσεων, των καθηκόντων και των ρόλων των ατόμων,
είναι μία τελείως ιδιαίτερη και λεπτή
υπόθεση για την ομάδα, η οποία απαιτεί
χρόνο και διάθεση για καλλιέργεια. Όταν
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, το
φαρμακείο μπαίνει σε τροχιά εξέλιξης,
στην οποία το «όχι» δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά «στάση» για ανασυγκρότηση
και επανεκκίνηση.
Συνάγουμε, τελικά, ότι ο τρόπος με τον
οποίο εκφράζει την οποιαδήποτε διαφωνία του κάποιος, ακόμα και σε θέματα μικρά και ασήμαντα, έχει μεγάλο αντίκτυπο
στην καθημερινότητα της επαγγελματικής
ζωής του, καθώς συνυπάρχει σε μια επιχείρηση που πρέπει να χαρακτηρίζεται
από συνέπεια και αδιαπραγμάτευτο
επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών.
Μόλις, όμως, γίνει κατανοητή η μέθοδος
με την οποία πρέπει να επικοινωνείται
το «όχι» στην ομάδα του φαρμακείου
ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην απόδοση
και τη συνεργασία των εργαζομένων με
θεαματικά αποτελέσματα στην ίδια την
επιχείρηση. 

Πόπη Χαραμή
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Μια ανακαίνιση του φαρμακείου μας, ένας
επανασχεδιασμός του χώρου, η ανάπτυξη του
Óu½uÂÓÏÖ05$½ÆÎ¿ÖÆËÆÍÊÈu¼ÎÏØÆÑÈÂÒÓÉÑ¾ÏØ 
μια νέα μάρκα καλλυντικών, ένα νέο πρόγραμμα
διαχείρισης, ένα πρόγραμμα CRM, ένα πρόγραμμα
εκπαίδευσης του προσωπικού... Αυτές είναι οι
πιο σημαντικές επενδύσεις τις οποίες πρέπει να
σκεφτούμε για να ενισχύσουμε τη δραστηριότητα
του φαρμακείου μας όταν είναι στάσιμη ή μειώνεται.
Αλλά αυτές οι επενδύσεις είναι πραγματικά
αποτελεσματικές; Και, γενικότερα, θα πρέπει να
επενδύσουμε για να ενισχύσουμε τα έσοδα και
το περιθώριο κέρδους μας; Τις απαντήσεις θα τις
ανακαλύψουμε στο παρόν άρθρο.

Από τον ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΚΟ, Οικονομολόγο-Σύμβουλο Επιχειρήσεων

ù

α δεδομένα της αγοράς σήμερα δείχνουν ότι οι επενδύσεις
στα φαρμακεία συρρικνώθηκαν τα τελευταία χρόνια
της κρίσης. Στην πράξη, ο αριθμός των
φαρμακοποιών που επιλέγουν να επενδύσουν στο φαρμακείο τους παραμένει
αρκετά σταθερός, αλλά όταν επενδύουν,
διαθέτουν ένα πολύ μικρότερο ποσό από
ό, τι στο παρελθόν.
Οι «μεγάλες» επενδύσεις καθυστερούν
ή αναβάλλονται, συμπεριλαμβανομένης
της ανακαίνισης. Η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και οι οικονομικές
δυσκολίες του επαγγέλματος εξηγεί αυτό
το φαινόμενο.
Η παρατηρούμενη σε αρκετά φαρμακεία
μείωση της κερδοφορίας, δεν μπορεί
πλέον να παράγει επαρκείς οικονομικούς
πόρους. Παράλληλα η δανειοληπτική

ικανότητα έχει μειωθεί σημαντικά, διότι
οι τράπεζες στην ουσία δεν δίνουν δάνεια
σε επιχειρήσεις με αρνητικές ταμειακές
ροές.
Το πιο σημαντικό είναι βέβαια, η έλλειψη του οράματος και της προοπτικής για
καλύτερες μέρες και η έλλειψη εμπιστοσύνης για το μέλλον της κατάστασης στη
χώρα μας που εμποδίζουν τις φιλόδοξες
επενδύσεις.
Πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι το
οικονομικό μοντέλο του φαρμακείου
αλλάζει.
Σήμερα, για παράδειγμα, ένας φαρμακοποιός που δεν προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις υγείας στο πελάτη του και
περιορίζεται μόνο στο να εξυπηρετεί τη
ζήτηση που προέρχεται από τη συνταγή
ή τη διαφήμιση, δεν μπορεί να έχει πολύ
αισιόδοξο μέλλον!

Γνωρίζοντας
πώς να επενδύσετε
Λέγεται συχνά, ότι οι επενδύσεις είναι
ένα από» τα φάρμακα « για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Αλλά στον τομέα
των φαρμακείων, όπου το 70- 80% της
δραστηριότητας (συνταγογραφούμενα
φάρμακα) πλαισιώνεται από κρατική
ρύθμιση τιμών και περιθωρίου κέρδους,
η απόφαση για μια επένδυση πρέπει να
λαμβάνεται με προσοχή. Γιατί μια επένδυση για να είναι χρήσιμη, θα πρέπει
να ανταποκρίνεται σε μια υφιστάμενη ή
μελλοντική ανάγκη.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε
είναι να καθορίσετε ποιός είναι ο σκοπός
της επένδυσης και αν υπάρχουν περισσότερες από μια επενδύσεις, χρειάζεται
να αξιολογήσετε την επιλογή σας με βάση
το κόστος και το επιχειρησιακό όφελος.
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Το επόμενο βήμα είναι να κάνετε ένα
προϋπολογισμό εξόδων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ
των επενδύσεων που μπορούν να αποσβεστούν με την πάροδο του χρόνου και
εκείνων που οδηγούν σε ένα πρόσθετο
έξοδο άμεσα.
Προσοχή: Όσο το κόστος μιας επένδυσης
είναι μεγαλύτερο, τόσο πιο επικίνδυνη
είναι σε γενικές γραμμές. Για τον υπολογισμό της απόδοσης μιας επένδυσης,
η απλούστερη μέθοδος είναι να αξιολογήσουμε τα επιπλέον έσοδα και το μέσο
κέρδος που θα φέρει.
Για να επιλέξετε την κατάλληλη δαπάνη
που θα κάνετε στο σωστό χρόνο, θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε το πραγματικό
της κόστος, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
έξοδα που μπορεί να προκύψουν από το
νέο εγχείρημα (κρυφά κόστη).
Κατά συνέπεια, προσδιορίζουμε με ακρίÃÆÊÂÅÁÏÅÆ¾ÌÓÆÖ¯ÆÌÑ¿ÒÉuÆ¾Ï #&1 ÌÂÊ
¢¿ÅÏÒÉ¤¼ÎÅØÒÉÖ 30$&
Προσοχή επίσης, διότι μια σημαντική
επένδυση μπορεί να δημιουργήσει την
ανάγκη για επιπλέον μετρητά, η οποία
αυξάνει το συνολικό κόστος της επιχείρησης και θα πρέπει να συμπεριληφθεί
στο σχέδιο χρηματοδότησης.

Ĉčąęĉăēčĕċ

Οι επιλογές για το φαρμακείο
Στο φαρμακείο, οι επενδύσεις που απαιτούνται για την τόνωση της δραστηριότητας είναι επίσης εκείνες που συχνά
τείνουν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και τις επιδόσεις.
Σας αναφέρω μια λίστα με τέσσερις βασικούς τομείς παρέμβασης:
x την ανακαίνιση και τη διαμόρφωση
του φαρμακείου,
x την πληροφορική
x τη διαχείριση (εμπορική και οικονομική)
x τη διοίκηση και την εκπαίδευση του
προσωπικού
Η ανακαίνιση του φαρμακείου και η
εγκατάσταση ενός αναβαθμισμένου συστήματος πληροφορικής ×#* $3. 
είναι αναμφισβήτητα oι πιο σημαντικές
επενδύσεις από θέμα κόστους. Και οι
δυο είναι απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό του φαρμακείου και την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών.Ωστόσο, είναι
δύσκολο να υπολογίσουμε την αύξηση
των εσόδων που προέρχονται από αυτές.
Ένας πρακτικός τρόπος υπολογισμού είναι να σταθμιστεί η παραμονή και αύξηση των πιστών πελατών του φαρμακείου
σε σχέση με την αναμενόμενη είσοδο
νέων πελατών.
Η συνάρτηση αυτή οδηγεί στο να τεθούν
οι στόχοι μιας επιτυχούς επένδυσης.
Παρ ‘όλα αυτά, μπορεί κανείς να πει ότι
όταν επενδύουμε σε συστήματα πληροφορικής, υπάρχει μια θετική επίδραση
στις πωλήσεις που οφείλεται στην καλύτερη προβολή και διαχείριση διανομής

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ότι ττο κόστος της επένδυσης περιλαμβάνει:

130

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

των προϊόντων καθώς και των αποθεμάτων. Υπάρχει, επίσης, μια σημαντική
βελτίωση της παραγωγικότητας της
ομάδας εργασίας. Οι αποσβέσεις για τις
επενδύσεις αυτές εκπίπτουν πλήρως
από τα κέρδη, καθώς και οι τόκοι των
δανείων ή το leasing.
Ακόμα ένας τομέας στον οποία μπορείτε
να επενδύσετε είναι η διαχείριση και η
εκπαίδευση του προσωπικού για αύξηση της παραγωγικότητας του. Η διαχείριση των γενικών δαπανών και των
δαπανών προσωπικού είναι πράγματι
ένα κρίσιμο ζήτημα για πολλά φαρμακεία. Συνεπώς, από αυτή την άποψη, δεν
πρέπει σε μια περίοδο στασιμότητας ή
παρακμής εσόδων σε μια επιχείρηση
να κάνουμε την ίδια διαχείριση αυτών
των εξόδων όπως έχουμε συνηθίσει στο
παρελθόν, σε περίοδο ανάπτυξης.
Για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και
της παραγωγικότητας, είναι απαραίτητο
να προσαρμοστεί το προσωπικό με την
εξέλιξη του τζίρου και την κερδοφορία.
Στην πράξη, δεν σημαίνει κατ ‘ανάγκη να
μειώσετε το προσωπικό ή τις αποδοχές
τους, αλλά να έχετε υπαλλήλους πιο κινητοποιημένους και πιο αποδοτικούς.
Μια καλύτερη οργάνωση των αρμοδιοτήτων εργασίας, η πρόσληψη υπαλλήλων με περισσότερα προσόντα και
η απομάκρυνση αυτών που δεν έχουν
διάθεση για δουλειά, αποτελούν επενδύσεις που θα βοηθήσουν να λειτουργήσετε παραγωγικά και να αυξήσετε την
εξυπηρέτηση των ασθενών -πελατών
σας. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό
οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν ενεργά
στη καλή λειτουργία της επιχείρησης,
να αισθάνονται ότι συμμετέχουν στην
εξέλιξη της και να αισθάνονται ότι τους
εμπιστευόμαστε. Το σύστημα κινήτρων
επιβράβευσης, για παράδειγμα, βοηθά
στην κινητοποίηση της ομάδας και στη
συμμετοχή των εργαζομένων με τις επιδόσεις που προκύπτουν ανάλογα από την
εργασία τους...
Για όλα αυτά χρειάζεται να επενδύσετε
για την επιμόρφωσή του προσωπικού
σας κυρίως σε προσωπικό χρόνο, ως
υπεύθυνοι για να τους εκπαιδεύσετε,
να τους αξιολογήσετε και να τους κατευθύνετε στην εργασία τους με στόχο
καλύτερες επιδόσεις.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ĉčąęĉăēčĕċ

éèøïðëøë÷ùíøëïø
ĆĆđėăĖĊĎĕ
1η ερώτηση:
Πώς θα τα καταφέρετε καλύτερα χωρίς να επενδύσετε κεφαλαία στο φαρμακείο σας;
Μπορούμε να δράσουμε σε διάφορους τομείς του
φαρμακείου: τζίρο, περιθώριο κέρδους, γενικά
έξοδα, μισθοδοσία και παραγωγικότητα, φορολογία
ή ρευστότητα.
Για παράδειγμα, για την παρακολούθηση και την
αύξηση των πωλήσεων, πρέπει να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία που παρέχονται
από το
λογισμικό σας, δημιουργώντας
και παρακολουθώντας έναν
απλό πίνακα εσόδων εξόδων.
Εδώ, είναι απαραίτητο να επισημάνω τρεις δείκτες που πρέπει να
μετρώνται : ο αριθμός των πελατών,
το μέσο καλάθι αγορών τους, και
κυρίως το μέσο καλάθι αγορών μη
συνταγογραφούμενων προϊόντων.
Με τα στοιχεία αυτά, μπορείτε να μετρήσετε την
απόδοση σε
σχέση με τις
προβλέψεις και
τους στόχους σας.

2η ερώτηση:
Σε ότι αφορά τη βελτίωση περιθώριου κέρδους, ποια είναι τα πιθανά
μέσα δράσης;
Και εδώ πάλι, αυτό που πρέπει να ακολουθήσετε για τη βελτίωση του περιθωρίου
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κέρδους σας είναι οι καλύτεροι εμπορικοί όροι
των συναλλαγών σας με τους προμηθευτές σας
(εκπτώσεις σε είδος και χρήμα, πίστωση, ενέργειες προωθητικές…) και η αυστηρή επιλογή των
αγορών σας. Το εργαλείο που χρησιμοποιείτε εδώ
είναι ένα απλό σημειωματάριο, κατά τη διάρκεια
συναντήσεων με τους πωλητές των εταιρειών,
σχετικά με τους όρους συνεργασίας, που πρέπει
να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

3η ερώτηση:
Για τα γενικά έξοδα, ο στόχος είναι να κάνουμε
οικονομίες;
Ναι, και συχνά αυτό είναι δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό
από ό, τι νομίζουμε. Ο κανόνας
που θα ακολουθήσετε είναι
να μην κάνετε κανένα
έξοδο που δεν θα είναι
επικερδές τουλάχιστον
στο διπλάσιο για την επιχείρηση σας. Μην διστάσετε να
ζητήσετε μείωση του ενοικίου σας, την αναζήτηση οικονομικότερων λύσεων σε σχέση με
τις ενεργειακές σας ανάγκες
ή τη μείωση των αναγκών επικοινωνίας του
φαρμακείου σας( τηλεφωνία, Internet κλπ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ĉčąęĉăēčĕċ

÷ĔēĖėĆĖĄĆďĆĎ
éùüéòìðé
ĖėēüĆĔĆďĊĄēĖĆĕ
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Διαρρήξεις, κλοπές, πυρκαγιές, ηλεκτρικά
προβλήματα, κλοπή των δεδομένων από τον
υπολογιστή σας, είναι μερικοί από τους κινδύνους
από τους οποίους πρέπει να προστατεύσετε το
φαρμακείο σας.

όπως είσοδος εμπορευμάτων, τυχόν παράθυρα κλπ δεν πρέπει να παραμεληθεί.
Λογικό είναι να εξοπλιστούν με επιπλέον
προστασία όπως εσωτερικά παντζούρια
ή μπάρες ασφαλείας. Ιδιαίτερη προσοχή
απαιτείται επίσης όταν το φαρμακείο επικοινωνεί με άλλους χώρους( πχ κουζίνα,
δωμάτιο ξεκούρασης, αίθουσα συναντήσεων…). Η πόρτα επικοινωνίας δεν
πρέπει να μένει απροστάτευτη, ιδιαίτερα
αν το προσωπικό έχει τη δυνατότητα να
μετακινείται σε αυτούς τους χώρους. Για
περισσότερη ασφάλεια, τα φαρμακεία
μπορούν να εξοπλιστούν με συστήματα
βίντεο παρακολούθησης, ελεγχόμενα
από απόσταση. Ο φαρμακοποιός μπορεί να το ελέγχει από απόσταση π.χ. με
το κινητό του ή μέσω σύνδεσης με ένα
απομακρυσμένο σύστημα επιτήρησης με
συναγερμό, που ελέγχεται από εταιρία
TFDVSJUZ

Από τον ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ,
Σύμβουλο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ

í

προστασία του φαρμακείου
σας συνίσταται πρώτα απ’
όλα στον περιορισμό του
κινδύνου της ληστείας ή
διάρρηξης, τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή μακρόχρονης διακοπής ρεύματος, η οποία
μπορεί να οδηγήσει σε συνέπειες για τα
περιεχόμενα των ψυγείων ή καταψυκτών. Τέλος, ο φαρμακοποιός οφείλει να
προστατεύσει τα ευαίσθητα δεδομένα του
υπολογιστή του από πιθανή πειρατεία.

Προστασία κατά της κλοπής
και διάρρηξης
Για τη φυσική προστασία του φαρμακείου σας και του περιεχομένου του,
είναι απαραίτητο να ασφαλίσετε όλες
τις εξόδους. Για την κύρια είσοδο και τα

παράθυρα, μπορεί να τοποθετηθεί μηχανική προστασία, όπως μεταλλικό ρολό με
κλειδαριές ασφαλείας. Ενώ το εξωτερικό
ρολό είναι ιδανικό για την προστασία της
ÃÊÓÑ¾ÎÂÖÓÏØÂÑÂÔÁÑÏØ ÓÏÆÒÕÓÆÑÊÌ¿
είναι πιο αποτελεσματικό κατά της διάρρηξης, ιδιαίτερα εάν συνδυαστεί με
σύστημα συναγερμού που ελέγχεται από
απόσταση. Πράγματι, με το σπάσιμο της
βιτρίνας ενεργοποιείται ο συναγερμός
και οι επιτιθέμενοι στη συνέχεια θα
χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να
παραβιάσουν το εσωτερικό μεταλλικό
ρολό. Από την άλλη, ένα εξωτερικό μεταλλικό ρολό είναι απαραίτητο για την
προστασία της πόρτας, που είναι σχετικά εύκολο να παραβιαστεί. Η προστασία
λοιπών σημείων εισόδου στο φαρμακείο,
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Προστασία από πυρκαγιά
Σε ό, τι αφορά την πυρασφάλεια, τα φαρμακεία έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν πυροσβεστήρες που συντηρούνται
ετησίως. Όπου υπάρχει δυνατότητα, θα
πρέπει να υπάρχει και έξοδος κινδύνου.
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις όπως και οι
αυτόματες πόρτες επίσης (όπου υπάρχουν), θα πρέπει να ελέγχονται κάθε χρόνο. Επιπλέον, οι χώροι που περιέχουν
εύφλεκτα υγρά θα πρέπει να αερίζονται
επαρκώς. Τέλος, οι φιάλες οξυγόνου θα
πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα μόνιμα
αεριζόμενο αντιπυρικό χώρο, κλειδωμένο και τουλάχιστον 3 μέτρα από κάθε
δημόσια πρόσβαση ή χώρο στάθμευσης.

Προστασία των ηλεκτρικών
συσκευών: υπολογιστής,
ψυγεία-καταψύκτες
Κάθε ηλεκτρική συσκευή, ειδικά υπολογιστές, πρέπει να είναι εφοδιασμένη
με ένα εξομοιωτή τάσης, προκειμένου
να προφυλαχθεί από βραχυκύκλωμα.
Επιπλέον, απαιτείται η προστασία των
ψυγείων-καταψυκτών του φαρμακείου, όπου φυλάσσονται ακριβά φάρμακα, αξίας χιλιάδων ευρώ. Το φαρμακείο πρέπει να έχει ένα επαγγελματικό
ψυγείο-καταψύκτη και όχι ένα οικιακό
ψυγείο. Ιδανικά, θα πρέπει να μπορούν
να παρακολουθούνται και να ελέγχονται
οι θερμοκρασίες και οι αποκλίσεις τους,
από απόσταση. Ανιχνευτές θερμοκρασιών, κατάλληλα συνδεδεμένοι με έναν
υπολογιστή ή ακόμα και από το κινητό
τηλέφωνο, απεικονίζουν τις μεταβολές
της θερμοκρασίας. H απομακρυσμένη παρακολούθηση έχει ως στόχο να
ειδοποιήσει έγκαιρα για την απώλεια
ισχύος και να συμβάλει στην προστασία
των προϊόντων.

Προστασία των ευα
ευαίσθητων δεδομένων

Βεβαιωθείτε ότι…
Στα φαρμακεία, η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης είναι η μόνη
υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτή προορίζεται να καλύψει πράξεις ή παραλείψεις
του φαρμακοποιού ή συνεργάτη του κατά
τη νόμιμη άσκηση της επαγγελματικής
του δραστηριότητας. Παρ ‘όλα αυτά, οι
φαρμακοποιοί επιλέγουν συχνά περισ-

σότερες ασφαλιστικές καλύψεις. Αυτές
περιλαμβάνουν την γενική αστική ευθύνη προς τρίτους, που προστατεύει από
ατυχήματα σχετιζόμενα με τη λειτουργία
του φαρμακείου ή την εργασία (πτώσεις,
ατυχήματα, κ.λπ.), καλύψεις για φωτιά,
σεισμό, φυσικά φαινόμενα, κλοπές και
διαρρήξεις, περιεχόμενο φαρμακείου
και άλλες.
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ØÞëáÖàæà îÜëÜâìàëáÚìáâçé ìêí ØëêÛõéìêÚ
SILDENAFIL/LYOFIN F.C.TAB
50mg/Tab, 100mg/Tab
Sildenafil
1. êéêãÜÚáÜ ìêí äÜëãÜâÞíìáâêí ØëêÛêéìêÚ
SILDENAFIL/LYOFIN 50mg ćýą 100 mg āyąćýĈēxx÷ĉý xā ĈāyĎú ēx÷ĉąĊ Āąčćùý
2. Øêáêìáâà âÜá ØêÚêìáâà ÚíéÕÞÚà
âèďā ĀąčćùĊ yāČą÷Ēāą 50mg ćýą 100 mg sildenafil, (Đđ citrate). Óąý ĎĊĉ yĈøČĄ ćýĎèĈĊăĊ ĎĐĉ āćĀúĒĐĉ, þĈ. 6.1.
3. äÜëãÜâêìÞîéáâà ãêëäà
ÞyąćýĈēxx÷ĉĊ xā ĈāyĎú ēx÷ĉąĊ ĀąčćùĊ. ìý Āąčćùý ĎĐĉ 50mg ćýą 100 mg āùĉýą xyĈā ĒČċxýĎĊđ.
4. âÖáéáâÞÚ ØÖàëêäêëáÞÚ
4.1 ÕāČýyāēĎąć÷đ āĉĀāùĆāąđ
ÕāČýyāùý ýĉĀČċĉ xā ĀēčĈāąĎĊēČăùý čĎüčĄđ, Ą ĊyĊùý āùĉýą Ą ýĉąćýĉúĎĄĎý ĉý āyąĎüĒāą ćýą ĉý ĀąýĎĄČøčāą Ċ ýčďāĉøđ
āyýČćø čĎüčĄ ċčĎā ĉý ÷Ēāą ąćýĉĊyĊąĄĎąćø čāĆĊēýĈąćø ĀČýčĎĄČąúĎĄĎý. Óąý ĉý Ă÷Čāą ýyĊĎ÷Ĉāčxý ĎĊ SILDENAFIL/
LYOFIN yČ÷yāą ĉý ēyèČĒāą čāĆĊēýĈąćø Āą÷ăāČčĄ.
4.2 ÔĊčĊĈĊăùý ćýą ĎČúyĊđ ĒĊČøăĄčĄđ
ÜyúčĎúxýĎĊđĒČøčĄ
îČøčĄčĎĊēđāĉøĈąćāđ
à čēĉąčĎċxāĉĄ ĀúčĄ āùĉýą 50 mg ćýą ĈýxþèĉāĎýą ćýĎè yāČùyĎĐčĄ yāČùyĊē xùý ċČý yČąĉ ýyú ĎĄ čāĆĊēýĈąćø
ĀČýčĎĄČąúĎĄĎý. à ĀúčĄ xyĊČāù ĉý ýēĆĄďāù čā 100 mg ø ĉý āĈýĎĎĐďāù čā 25 mg, ýĉèĈĊăý xā ĎĄĉ ýyĊĎāĈāčxýĎąćúĎĄĎý ćýą ĎĄĉ ýĉĊĒø yČĊđ ĎĊ ĂèČxýćĊ. à x÷ăąčĎĄ čēĉąčĎċxāĉĄ ĀúčĄ āùĉýą 100 mg. à x÷ăąčĎĄ čēĉąčĎċxāĉĄ čēĒĉúĎĄĎý ĈøÿĄđ ĎĊē ĂýČxèćĊē āùĉýą xùý ĂĊČè ĎĄĉ Ąx÷Čý. õĎýĉ ĎĊ SILDENAFIL/LYOFIN ĈýxþèĉāĎýą xýĔù xā ĎČĊĂø, Ą
÷ĉýČĆĄ ĎĄđ ĀČèčĄđ ĎĊē xyĊČāù ĉý ćýďēčĎāČøčāą čā čĒ÷čĄ xā ĎĄĉ ćýĎèčĎýčĄ ĉĄčĎāùýđ (þĈ. ćāĂ. 5.2).
îČøčĄčĎĊēđĄĈąćąĐx÷ĉĊēđÔāĉ ýyýąĎāùĎýą yČĊčýČxĊăø ĎĄđ ĀĊčĊĈĊăùýđ čĎĊēđ ĄĈąćąĐx÷ĉĊēđ ýčďāĉāùđ.
îČøčĄčāýčďāĉāùđxāĀąýĎýČýĒ÷đĎĄđĉāĂČąćøđĈāąĎĊēČăùýđ
à čēĉąčĎċxāĉĄ ĀĊčĊĈĊăùý, yĊē yāČąăČèĂāĎýą čĎĊ “îČøčĄ čĎĊēđ āĉøĈąćāđ”, ąčĒüāą ćýą ăąý ýčďāĉāùđ xā øyąĊē ÷Đđ
x÷ĎČąĊē þýďxĊü ĉāĂČąćø ýĉāyèČćāąý (ćèďýČčĄ ćČāýĎąĉùĉĄđ = 30-80 ml/min).
ÔāĀĊx÷ĉĊē úĎą čā ýčďāĉāùđ xā čĊþýČø ĉāĂČąćø ýĉāyèČćāąý Ą ćèďýČčĄ ĎĊē sildenafil āùĉýą xāąĐx÷ĉĄ (ćèďýČčĄ
ćČāýĎąĉùĉĄđ < 30 ml/min) ďý yČ÷yāą ĉý āĆāĎèĔāĎýą ĎĊ āĉĀāĒúxāĉĊ ĒĊČøăĄčĄđ ĀúčĄđ 25 mg. ãā þèčĄ ĎĄĉ ýyĊĎāĈāčxýĎąćúĎĄĎý ćýą ĎĄĉ ýĉĊĒø ÷ĉýĉĎą ĎĊē ĂýČxèćĊē, Ą ĀúčĄ xyĊČāù ĉý ýēĆĄďāù čā 50 mg ćýą 100 mg.
îČøčĄ čā ýčďāĉāùđ xā ĀąýĎýČýĒ÷đ ĎĄđ ĄyýĎąćøđ ĈāąĎĊēČăùýđ:
ÔāĀĊx÷ĉĊē úĎą čā ýčďāĉāùđ xā ĄyýĎąćø ýĉāyèČćāąý (y.Ē. ćùČČĐčĄ) Ą ćèďýČčĄ ĎĊē sildenafil āùĉýą xāąĐx÷ĉĄ ďý
yČ÷yāą ĉý āĆāĎèĔāĎýą ĎĊ āĉĀāĒúxāĉĊ ĒĊČøăĄčĄđ ĀúčĄđ 25 mg. ãā þèčĄ ĎĄĉ ýyĊĎāĈāčxýĎąćúĎĄĎý ćýą ĎĄĉ ýĉĊĒø
÷ĉýĉĎą ĎĊē ĂýČxèćĊē, Ą ĀúčĄ xyĊČāù ĉý ýēĆĄďāù čā 50 mg ćýą 100 mg.
îČøčĄčĎýyýąĀąèćýąčĎĊēđāĂøþĊēđ
ìĊ SILDENAFIL/LYOFIN Āāĉ čēĉąčĎèĎýą čā èĎĊxý ćèĎĐ ĎĐĉ 18 ĒČúĉĐĉ.
îČøčĄ čā ýčďāĉāùđ yĊē ĒČĄčąxĊyĊąĊüĉ èĈĈý ĂýČxýćāēĎąćè yČĊĕúĉĎý: ãā āĆýùČāčĄ ĎĄ ČąĎĊĉýþùČĄ ăąý ĎĄĉ ĊyĊùý
Āāĉ āĉĀāùćĉēĎýą Ą čēăĒĊČøăĄčĄ xā sildenafil, yČ÷yāą ĉý āĆāĎèĔāĎýą Ą yāČùyĎĐčĄ ĒĊČøăĄčĄđ ýČĒąćøđ ĀúčĄđ ùčĄđ
xā 25 mg čā ýčďāĉāùđ yĊē ĈýxþèĉĊēĉ ĎýēĎúĒČĊĉý ýĉýčĎĊĈāùđ ĎĊē CYP3A4 (þĈ. ćāĂ. 4.4 ćýą 4.5). ØČĊćāąx÷ĉĊē
ĉý xāąĐďāù ĎĊ āĉĀāĒúxāĉĊ āxĂèĉąčĄđ ĊČďĊčĎýĎąćøđ ēyúĎýčĄđ, Ċą ýčďāĉāùđ ďý yČ÷yāą ĉý āùĉýą čĎýďāČĊù čā
ďāČýyāùý xā èĈĂý-ýĉýčĎĊĈāùđ, yČąĉ ýyú ĎĄĉ ÷ĉýČĆĄ ďāČýyāùýđ xā sildenafil. ÞyąyĈ÷Ċĉ, ďý yČ÷yāą ĉý āĆāĎèĔāĎýą
ĎĊ āĉĀāĒúxāĉĊ ÷ĉýČĆĄđ ĒĊČøăĄčĄđ ĎĊē sildenafil čĎĄ ĀúčĄ ĎĐĉ 25 mg (þĈ. ćāĂ. 4.4 ćýą 4.5).
ÜĉĎāĉĀāùĆāąđ
íyāČāēýąčďĄčùý čĎĄ ĀČýčĎąćø Ċēčùý ø čā ĊyĊąĊĀøyĊĎā ýyú Ďý ÷ćĀĊĒý.
ÚüxĂĐĉý xā ĎĄ ăĉĐčĎø āyùĀČýčĄ ĎĊē āyù ĎĄđ xāĎýþĊĈąćøđ ĊĀĊü xĊĉĊĆāąĀùĊē ĎĊē ýĔċĎĊē/ćēćĈąćøđ
xĊĉĊĂĐčĂĊČąćøđ ăĊēýĉĊčùĉĄđ (cGMP) (þĈ. ćāĂ. 5.1), ĎĊ sildenafil ÷Ēāą ýyĊĀāąĒĎāù úĎą āĉąčĒüāą ĎĊ ēyĊĎýčąćú
ýyĊĎ÷Ĉāčxý ĎĐĉ ĉąĎČąćċĉ ćýą āyĊx÷ĉĐđ ýĉĎāĉĀāùćĉēĎýą Ą čēăĒĊČøăĄčĄ ĎĊē xā ĀúĎāđ xĊĉĊĆāąĀùĊē ĎĊē ýĔċĎĊē
(úyĐđ ĎĊ ĉąĎČċĀāđ ýxüĈąĊ) ø ĉąĎČąćè čā ĊyĊąýĀøyĊĎā xĊČĂø.
ìý ĂèČxýćý ăąý ĎĄ ďāČýyāùý ĎĄđ ĀēčĈāąĎĊēČăùýđ čĎüčĄđ, čēxyāČąĈýxþýĉĊx÷ĉĊē ĎĊē sildenafil, Āāĉ yČ÷yāą ĉý ĒČĄčąxĊyĊąĊüĉĎýą ýyú èĉĀČāđ čĎĊēđ ĊyĊùĊēđ Āāĉ čēĉąčĎèĎýą Ą čāĆĊēýĈąćø ĀČýčĎĄČąúĎĄĎý (y.Ē. ýčďāĉāùđ xā čĊþýČ÷đ
ćýČĀąĊýăăāąýć÷đ ĀąýĎýČýĒ÷đ, úyĐđ ýčĎýďø čĎĄďèăĒĄ ø čĊþýČø ćýČĀąýćø ýĉāyèČćāąý).
ìĊ SILDENAFIL/LYOFIN ýĉĎāĉĀāąćĉēĎýą čā ýčďāĉāùđ xā ýyċĈāąý ĎĄđ úČýčĄđ čĎĊĉ ÷ĉý ĊĂďýĈxú ĈúăĐ xĄýČĎĄČąĎąĀąćøđ yČúčďąýđ ąčĒýąxąćøđ ĊyĎąćøđ ĉāēČĊyèďāąýđ (éÜáêé), ýĉāĆèČĎĄĎý ýyú ĎĊ ýĉ ĎĊ čēxþèĉ ýēĎú ÷Ēāą
čēčĒāĎąčďāù ø úĒą xā yČĊĄăĊüxāĉĄ ĒĊČøăĄčĄ āĉúđ ýĉýčĎĊĈ÷ý ĎĄđ PDE5 (þĈ÷yā ćāĂ. 4.4). à ýčĂèĈāąý ĎĊē
sildenafil Āāĉ ÷Ēāą xāĈāĎĄďāù čĎąđ ýćúĈĊēďāđ ēyĊćýĎĄăĊČùāđ ýčďāĉċĉ ćýą āyĊx÷ĉĐđ ýĉĎāĉĀāùćĉēĎýą Ą ĒČøčĄ
ĎĊē čĎĊēđ ýčďāĉāùđ ýēĎĊüđ: čĊþýČø ĄyýĎąćø ýĉāyèČćāąý, ēyúĎýčĄ (ýČĎĄČąýćø yùāčĄ < 90/50 mmHg), yČúčĂýĎĊ ąčĎĊČąćú āăćāĂýĈąćĊü āyāąčĊĀùĊē ø āxĂČèăxýĎĊđ ĎĊē xēĊćýČĀùĊē ćýą ăĉĐčĎ÷đ ćĈĄČĊĉĊxąć÷đ, āćĂēĈąčĎąć÷đ
ýxĂąþĈĄčĎČĊāąĀĊyèďāąāđ úyĐđ Ą xāĈýăĒČĐčĎąćø ýxĂąþĈĄčĎČĊāąĀĊyèďāąý (xāąĊÿĄĂùý ĎĐĉ ýčďāĉċĉ ýēĎċĉ
yýČĊēčąèĔĊēĉ ăāĉāĎąć÷đ ýĉĐxýĈùāđ čĎąđ ýxĂąþĈĄčĎČĊāąĀąć÷đ ĂĐčĂĊĀąāčĎāČèčāđ).
4.4 ÞąĀąć÷đ yČĊāąĀĊyĊąøčāąđ ćýą yČĊĂēĈèĆāąđ ćýĎè ĎĄ ĒČøčĄ
ØČ÷yāą ĉý yČĊĄăāùĎýą ĈøÿĄ ąýĎČąćĊü ąčĎĊČąćĊü ćýą Ăēčąćø āĆ÷ĎýčĄ ĎĊē ýčďāĉø, ĊüĎĐđ ċčĎā ĉý ĀąýăĉĐčĎāù Ą
ĀēčĈāąĎĊēČăùý čĎüčĄđ ćýą ĉý ćýďĊČąčĎĊüĉ Ďý yąďýĉè ēyĊćāùxāĉý ýùĎąý, yČąĉ āĆāĎýčĎāù ĎĊ āĉĀāĒúxāĉĊ ĒĊČøăĄčĄđ
ĂýČxýćāēĎąćøđ ýăĐăøđ. ê ąýĎČúđ yČ÷yāą ĉý ćèĉāą āćĎùxĄčĄ ĎĄđ ćýČĀąýăăāąýćøđ ćýĎèčĎýčĄđ ĎĊē ýčďāĉĊüđ yČąĉ
ĎĄĉ ÷ĉýČĆĄ ĊyĊąýčĀøyĊĎā ďāČýyāùýđ ăąý ĎĄ ĀēčĈāąĎĊēČăùý čĎüčĄđ, āĂúčĊĉ ēyèČĒāą ćèyĊąý yąďýĉúĎĄĎý āxĂèĉąčĄđ
ćýČĀąýăăāąýćċĉ āyāąčĊĀùĐĉ čā čēčĒāĎąčxú xā ĎĄĉ čāĆĊēýĈąćø ĀČýčĎĄČąúĎĄĎý. ìĊ sildenafil yýČĊēčąèĔāą
ýăăāąĊĀąýčĎýĈĎąć÷đ ąĀąúĎĄĎāđ yĊē yČĊćýĈĊüĉ øyąý ćýą yýČĊĀąćø xāùĐčĄ ĎĄđ ýČĎĄČąýćøđ yùāčĄđ (þĈ. ćāĂ. 5.1).
ØČąĉ ĎĄ čēĉĎýăĊăČèĂĄčĄ ĎĊē sildenafil, Ċ ąýĎČúđ yČ÷yāą ĉý āĆāĎèĔāą xā yČĊčĊĒø āèĉ ýčďāĉāùđ xā ĊČąčx÷ĉāđ ēyĊćāùxāĉāđ ĉúčĊēđ ďý xyĊČĊüčýĉ ĉý āyĄČāýčďĊüĉ Āēčxāĉċđ ýyú yýČúxĊąý ýăăāąĊĀąýčĎýĈĎąćø āyùĀČýčĄ ĎĊē
ĂýČxèćĊē ćýą ąĀąýùĎāČý čā čēčĒāĎąčxú xā čāĆĊēýĈąćø ĀČýčĎĄČąúĎĄĎý. ÚĎĊēđ ýčďāĉāùđ xā ýēĆĄx÷ĉĄ āēýąčďĄčùý
čĎý ýăăāąĊĀąýčĎýĈĎąćè čēxyāČąĈýxþèĉĊĉĎýą ćýą ýēĎĊù xā ýyĊĂČýćĎąć÷đ yýďøčāąđ ĎĊē ĒċČĊē āĆúĀĊē ĎĄđ ýČąčĎāČèđ
ćĊąĈùýđ (y.Ē. čĎ÷ĉĐčĄ ĎĄđ ýĊČĎøđ ø ēyāČĎČĊĂąćø ýyĊĂČýćĎąćø xēĊćýČĀąĊyèďāąý) ø āćāùĉĊą xā ĎĊ čyèĉąĊ čüĉĀČĊxĊ
ýĎČĊĂùýđ yĊĈĈýyĈċĉ ĊČăýĉąćċĉ čēčĎĄxèĎĐĉ, yĊē yýČĊēčąèĔĊēĉ čĊþýČø ýĀēĉýxùý ýēĎúĉĊxĊē āĈ÷ăĒĊē ĎĄđ
ýČĎĄČąýćøđ yùāčĄđ. ìĊ SILDENAFIL/LYOFIN āĉąčĒüāą ĎĊ ēyĊĎýčąćú ýyĊĎ÷Ĉāčxý ĎĐĉ ĉąĎČąćċĉ (þĈ. ćāĂ. 4.3).
ãāĎè ĎĄĉ ćēćĈĊĂĊČùý ĎĊē yČĊĕúĉĎĊđ čĎĄĉ ýăĊČè ýĉýĂ÷ČďĄćýĉ čĊþýČè ćýČĀąýăăāąýćè čēxþèĉĎý, čēčĒāĎąĔúxāĉý
xā ĎýēĎúĒČĊĉĄ ĒČøčĄ ĎĊē SILDENAFIL/LYOFIN, čēxyāČąĈýxþýĉĊx÷ĉĐĉ āxĂČèăxýĎĊđ ĎĊē xēĊćýČĀùĊē, ýčĎýďĊüđ
čĎĄďèăĒĄđ, ýąĂĉùĀąĊē ćýČĀąýćĊü ďýĉèĎĊē, ćĊąĈąýćøđ ýČČēďxùýđ, ýăăāąýćøđ āăćāĂýĈąćøđ ýąxĊČČýăùýđ, yýČĊĀąćú
ąčĒýąxąćú āyāąčúĀąĊ, ēy÷ČĎýčĄđ ćýą ēyúĎýčĄđ. êą yāČąččúĎāČĊą, ýĈĈè úĒą úĈĊą, ýyú ĎĊēđ ýčďāĉāùđ ýēĎĊüđ āùĒýĉ
yČĊĖyèČĒĊĉĎāđ ćýČĀąýăăāąýćĊüđ yýČèăĊĉĎāđ ćąĉĀüĉĊē. ØĊĈĈè ýyú Ďý čēxþèĉĎý ýĉýĂ÷ČďĄćā úĎą čēĉ÷þĄčýĉ
ćýĎè ĎĄ ĀąèČćāąý ĎĄđ čāĆĊēýĈąćøđ āyýĂøđ ø ýx÷čĐđ xāĎè ýyú ýēĎø ćýą xāČąćè ýĉýĂ÷ČďĄćā úĎą čēĉ÷þĄčýĉ xāĎè
ĎĄ ĒČøčĄ ĎĊē SILDENAFIL/LYOFIN, ĒĐČùđ čāĆĊēýĈąćø ĀČýčĎĄČąúĎĄĎý. Ôāĉ āùĉýą ĀēĉýĎúĉ ĉý yČĊčĀąĊČąčďāù āèĉ Ďý
čēxþèĉĎý ýēĎè čēčĒāĎùĔĊĉĎýą èxāčý xā ĎĊēđ yýČèăĊĉĎāđ ýēĎĊüđ ø xā èĈĈĊēđ yýČèăĊĉĎāđ.
ìý ĂèČxýćý ăąý ĎĄĉ ďāČýyāùý ĎĄđ ĀēčĈāąĎĊēČăùýđ čĎüčĄđ, čēxyāČąĈýxþýĉĊx÷ĉĊē ĎĊē sildenafil, yČ÷yāą ĉý
ĒČĄčąxĊyĊąĊüĉĎýą xā yČĊčĊĒø čā ýčďāĉāùđ xā ýĉýĎĊxąć÷đ ĀēčxĊČĂùāđ ĎĊē y÷Ċēđ (úyĐđ ăĐĉùĐčĄ, ùĉĐčĄ ĎĐĉ
čĄČýăăĐĀċĉ čĐxèĎĐĉ ø ĉúčĊ ĎĊē Peyronie) ø čā ýčďāĉāùđ yĊē Ą ćýĎèčĎýčø ĎĊēđ xyĊČāù ĉý yČĊĀąýď÷Ďāą ăąý
yČąýyąčxú (úyĐđ čā ĀČāyýĉĊćēĎĎýČąćø ýĉýąxùý, yĊĈĈýyĈú xē÷ĈĐxý ø ĈāēĒýąxùý).
à ýčĂèĈāąý ćýą Ą ýyĊĎāĈāčxýĎąćúĎĄĎý ĎĊē sildenafil, čā čēĉĀēýčxú xā èĈĈāđ xāďúĀĊēđ ďāČýyāùýđ
ĀēčĈāąĎĊēČăùýđ čĎüčĄđ, Āāĉ ÷ĒĊēĉ xāĈāĎĄďāù. âýĎè čēĉ÷yāąý Ą āĂýČxĊăø Ď÷ĎĊąĐĉ čēĉĀēýčxċĉ Āāĉ čēĉąčĎèĎýą.
ðĒĊēĉ ýĉýĂāČďāù ĀąýĎýČýĒ÷đ ĎĄđ úČýčĄđ ćýą yāČąyĎċčāąđ xĄ ýČĎĄČąĎąĀąćøđ yČúčďąýđ ąčĒýąxąćøđ ĊyĎąćøđ
ĉāēČĊyèďāąýđ xā ĎĄ ĒĊČøăĄčĄ ĎĊē sildenafil ćýą ĎĐĉ èĈĈĐĉ ýĉýčĎĊĈ÷Đĉ ĎĄđ PDE5. ê ýčďāĉøđ yČ÷yāą
ĉý āĉĄxāČċĉāĎýą ĊĎą čā yāČùyĎĐčĄ ýąĂĉùĀąýđ ĀąýĎýČýĒøđ ĎĄđ úČýčĄđ, yČ÷yāą ĉý čĎýxýĎøčāą ĎĄ ĈøÿĄ ĎĊē
SILDENAFIL/LYOFIN ćýą ĉý čēxþĊēĈāēĎāù èxāčý ąýĎČú (þĈ÷yā ćāĂ. 4.3).
Ôāĉ čēĉąčĎèĎýą Ą čēăĒĊČøăĄčĄ sildenafil xā ČąĎĊĉýþùČĄ (þĈ. ćāĂ. 4.5). ÚēĉąčĎèĎýą yČĊčĊĒø, úĎýĉ ĎĊ sildenafil
ĒĊČĄăāùĎýą čā ýčďāĉāùđ yĊē ĈýxþèĉĊēĉ ÷ĉý èĈĂý- ýĉýčĎĊĈ÷ý, ýĂĊü Ą čēăĒĊČøăĄčĄ xyĊČāù ĉý ĊĀĄăøčāą čā
čēxyĎĐxýĎąćø ēyúĎýčĄ čā ĊČąčx÷ĉý āēyýďø èĎĊxý (þĈ. ćāĂ. 4.5 ). ÜēĎú āùĉýą yąďýĉúĎāČĊ ĉý čēxþāù x÷čý čā
ĀąèčĎĄxý 4 ĐČċĉ xāĎè ýyú ĎĄ ĒĊČøăĄčĄ ĎĊē sildenafil. ØČĊćāąx÷ĉĊē ĉý xāąĐďāù ĎĊ āĉĀāĒúxāĉĊ āxĂèĉąčĄđ
ĊČďĊčĎýĎąćøđ ēyúĎýčĄđ, Ċą ýčďāĉāùđ yČ÷yāą ĉý āùĉýą ýąxĊĀēĉýxąćè čĎýďāČĊyĊąĄx÷ĉĊą čĎĄ ďāČýyāùý xā èĈĂýýĉýčĎĊĈāùđ yČąĉ ýyú ĎĄĉ ÷ĉýČĆĄ ďāČýyāùýđ xā sildenafil. Õý yČ÷yāą ĉý āĆāĎèĔāĎýą ĎĊ āĉĀāĒúxāĉĊ ÷ĉýČĆĄđ ĒĊČøăĄčĄđ ĎĊē sildenafil čĎĄ ĀúčĄ ĎĐĉ 25 mg (þĈ. ćāĂ. 4.2). ÞyąyĈ÷Ċĉ, Ċą ăąýĎČĊù ďý yČ÷yāą ĉý čēxþĊēĈāüĊēĉ ĎĊēđ
ýčďāĉāùđ Ďą ĉý ćèĉĊēĉ čā yāČùyĎĐčĄ yĊē āxĂýĉąčĎĊüĉ čēxyĎċxýĎý ĊČďĊčĎýĎąćøđ ēyúĎýčĄđ.
ãāĈ÷Ďāđ xā ýĉďČċyąĉý ýąxĊyāĎèĈąý ēyĊĀāąćĉüĊēĉ úĎą ĎĊ sildenafil āĉąčĒüāą ĎĄĉ ýĉĎąčēăćĊĈĈĄĎąćøāyùĀČýčĄ ĎĊē
ĉąĎČĊyČĐččąćĊü ĉýĎČùĊē in vitro. Ôāĉ ēyèČĒĊēĉ čĎĊąĒāùý ăąý ĎĄĉ ýčĂèĈāąý čĎĄ ĒČøčĄ, účĊĉ ýĂĊČè čĎĄ ĒĊČøăĄčĄ
ĎĊē sildenafil čā ýčďāĉāùđ xā yČĊþĈøxýĎý ýąxĊČČýăùýđ ø xā āĉāČăú yāyĎąćú ÷ĈćĊđ. ÞyĊx÷ĉĐđ, ĎĊ sildenafil
yČ÷yāą ĉý ĒĊČĄăāùĎýą čā ýēĎĊüđ ĎĊēđ ýčďāĉāùđ xúĉĊ xāĎè ýyú yČĊčāćĎąćø ýĆąĊĈúăĄčĄ ĎĐĉ ýĉýxāĉúxāĉĐĉ
ĐĂāĈāąċĉ čā čĒ÷čĄ yČĊđ ĎĊēđ yąďýĉĊüđ ćąĉĀüĉĊēđ. ìĊ ĈāyĎú ēx÷ĉąĊ yĊē āyąćýĈüyĎāą Ďý Āąčćùý ĎĊē SILDENAFIL/
LYOFIN yāČą÷Ēāą ĈýćĎúĔĄ. ìĊ SILDENAFIL/LYOFIN Āāĉ ďý yČ÷yāą ĉý ĒĊČĄăāùĎýą čā èĉĀČāđ xā čyèĉąāđ ćĈĄČĊĉĊxąć÷đ
ĀēčýĉāĆùāđ čĎĄ ăýĈýćĎúĔĄ, ýĉāyèČćāąý ĎĄđ Lapp ĈýćĎèčĄđ ø ĀēčýyĊČČúĂĄčĄ ăĈēćúĔĄđ-ăýĈýćĎúĔĄđ.
Ôāĉ āĉĀāùćĉēĎýą Ą ĒČøčĄ ĎĊē SILDENAFIL/LYOFIN ýyú ăēĉýùćāđ.
ÜĈĈĄĈāyąĀČèčāąđxāèĈĈýĂýČxýćāēĎąćèyČĊĕúĉĎýćýąèĈĈāđxĊČĂ÷đýĈĈĄĈāyùĀČýčĄđ
ÞyąĀČèčāąđ èĈĈĐĉ ĂýČxýćāēĎąćċĉ yČĊĕúĉĎĐĉ čĎĊ sildenafil ãāĈ÷Ďāđ in vitro :
ìĊ sildenafil xāĎýþĊĈùĔāĎýą ćýĎè ćüČąĊ ĈúăĊ x÷čĐ ĎĐĉ ąčĊxĊČĂċĉ 3A4 (ćüČąý ĊĀúđ) ćýą 2C9 (ĀāēĎāČāüĊēčý ĊĀúđ) ĎĊē ćēĎĊĒČċxýĎĊđ P450 (CYP). ÞyĊx÷ĉĐđ, Ċą ýĉýčĎĊĈāùđ ýēĎċĉ ĎĐĉ ąčĊāĉĔüxĐĉ xyĊČāù ĉý xāąċčĊēĉ ĎĄĉ ćèďýČčĄ ĎĊē sildenafil.

ãāĈ÷Ďāđ in vivo: ØĈĄďēčxąýćø ĂýČxýćĊćąĉĄĎąćø ýĉèĈēčĄ ĎĐĉ ĀāĀĊx÷ĉĐĉ ćĈąĉąćøđ ĀĊćąxøđ ÷ĀāąĆā xùý āĈèĎĎĐčĄ
ĎĄđ ćèďýČčĄđ ĎĊē sildenafil úĎýĉ čēăĒĊČĄăøďĄćā xā ýĉýčĎĊĈāùđ ĎĊē CYP3A4
(úyĐđ ćāĎĊćĊĉýĔúĈĄ, āČēďČĊxēćùĉĄ, čąxāĎąĀùĉĄ). Üĉ ćýą Āāĉ yýČýĎĄČøďĄćā ýēĆĄx÷ĉĄ čēĒĉúĎĄĎý ýĉāyąďüxĄĎĐĉ
āĉāČăāąċĉ čā ýēĎĊüđ ĎĊēđ ýčďāĉāùđ, úĎýĉ ĎĊ sildenafil ĒĊČĄăāùĎýą ĎýēĎúĒČĊĉý xā ýĉýčĎĊĈāùđ ĎĊē CYP3A4, ďý
yČ÷yāą ĉý āĆāĎèĔāĎýą ĎĊ āĉĀāĒúxāĉĊ ĒČĄčąxĊyĊùĄčĄđ ýČĒąćøđ ĀúčĄđ ĎĐĉ 25 mg.
à čēăĒĊČøăĄčĄ ĎĊē ýĉýčĎĊĈ÷ý ĎĄđ yČĐĎāèčĄđ ĎĊē HIV, ĎĄđ ČąĎĊĉýþùČĄđ, yĊē ýyĊĎāĈāù ÷ĉýĉ ąčĒēČú ýĉýčĎĊĈ÷ý
ĎĊē ćēĎĊĒČċxýĎĊđ P450, čā čĎýďāČĊyĊąĄx÷ĉĄ ćýĎèčĎýčĄ (500 mg ĀüĊ ĂĊČ÷đ ĄxāČĄčùĐđ), xā sildenafil
(āĂèyýĆ ĀúčĄ 100 mg) āùĒā Đđ ýyĊĎ÷Ĉāčxý xąý yĊčĊčĎąýùý ýüĆĄčĄ ĎĄđ C max ĎĊē sildenafil ùčĄ xā 300% (4
ĂĊČ÷đ xāăýĈüĎāČĄ) ćýą ĎĄđ AUC ĎĊē sildenafil čĎĊ yĈèčxý ùčĄ xā 1.000% (11 ĂĊČ÷đ xāăýĈüĎāČĄ). ã÷čý čā
24 ċČāđ, Ďý āyùyāĀý ĎĊē sildenafil čĎĊ yĈèčxý yýČ÷xāąĉýĉ ùčý xā 200 ng/ml yāČùyĊē čā čüăćČąčĄ xā ĎĄĉ Ďąxø
ĎĐĉ 5 ng/ml yāČùyĊē ăąý ĎĄĉ yāČùyĎĐčĄ yĊē ĎĊ sildenafil ĒĊČĄăāùĎýą xúĉĊ ĎĊē. ÜēĎú čēxĂĐĉāù xā Ďąđ ąčĒēČ÷đ
āyąĀČèčāąđ ĎĄđ ČąĎĊĉýþùČĄđ čā ÷ĉý xāăèĈĊ ýČąďxú ēyĊčĎČĐxèĎĐĉ ĎĊē ćēĎĊĒČċxýĎĊđ P450. ìĊ sildenafil Āāĉ āùĒā
āyùĀČýčĄ čĎĄ ĂýČxýćĊćąĉĄĎąćø ĎĄđ ČąĎĊĉýþùČĄđ.
ãā þèčĄ ýēĎè Ďý ĂýČxýćĊćąĉĄĎąćè ýyĊĎāĈ÷čxýĎý Ą čēăĒĊČøăĄčĄ sildenafil xā ČąĎĊĉýþùČĄ Āāĉ čēĉąčĎèĎýą (þĈ.
ćāĂ. 4.4) ćýą čā ćèďā yāČùyĎĐčĄ Ą x÷ăąčĎĄ ĀúčĄ ĎĊē sildenafil Āāĉ yČ÷yāą ĉý ēyāČþýùĉāą čā ĊyĊąāčĀøyĊĎā
čēĉďøćāđ Ďý 25 mg x÷čý čā 48 ċČāđ.
à čēăĒĊČøăĄčĄ ĎĊē ýĉýčĎĊĈ÷ý ĎĄđ yČĐĎāèčĄđ ĎĊē HIV, ĎĄđ čýćĊēąĉýþùČĄđ, āĉúđ ýĉýčĎĊĈ÷ý ĎĊē CYP3A4, čā
čĎýďāČĊyĊąĄx÷ĉĄ ćýĎèčĎýčĄ (1200 mg ĎČāąđ ĂĊČ÷đ ĄxāČĄčùĐđ), xā sildenafil (āĂèyýĆ ĀúčĄ 100 mg) āùĒā Đđ
ýyĊĎ÷Ĉāčxý xąý yĊčĊčĎąýùý ýüĆĄčĄ ĎĄđ C max ĎĊē sildenafil ùčĄ xā 140% ćýą ĎĄđ AUC ĎĊē sildenafil ùčĄ xā 210%.
ìĊ sildenafil Āāĉ āùĒā āyùĀČýčĄ čĎĄ ĂýČxýćĊćąĉĄĎąćø ĎĄđ čýćĊēąĉýþùČĄđ (þĈ. ćāĂ. 4.2). áčĒēČúĎāČĊą ýĉýčĎĊĈāùđ
ĎĊē CYP3A4, úyĐđ Ą ćāĎĊćĊĉýĔúĈĄ ćýą Ą ąĎČýćĊĉýĔúĈĄ ýĉýx÷ĉāĎýą ĉý ÷ĒĊēĉ xāăýĈüĎāČāđ āyąĀČèčāąđ. õĎýĉ
xąý āĂèyýĆ ĀúčĄ 100 mg sildenafil ĒĊČĄăøďĄćā xā āČēďČĊxēćùĉĄ, ÷ĉýĉ āąĀąćú ýĉýčĎĊĈ÷ý ĎĊē CYP3A4, čā
čĎýďāČĊyĊąĄx÷ĉĄ ćýĎèčĎýčĄ (500 mg ĀüĊ ĂĊČ÷đ ĄxāČĄčùĐđ ăąý 5 Ąx÷Čāđ), ēyøČĆā xąý yĊčĊčĎąýùý ýüĆĄčĄ ĎĄđ
čēčĎĄxýĎąćøđ ÷ćďāčĄđ (AUC) čĎĊ sildenafil
ùčĄ xā 182%. Úā ĂēčąĊĈĊăąćĊüđ ēăąāùđ èČČāĉāđ āďāĈĊĉĎ÷đ Āāĉ ēyøČĒā ÷ĉĀāąĆĄ ăąý ĊyĊąýĀøyĊĎā āyùĀČýčĄ ĎĄđ
ýĔąďČĊxēćùĉĄđ (čā ĀúčĄ 500 mg ĄxāČĄčùĐđ ăąý 3 Ąx÷Čāđ) čĎĄĉ AUC, čĎĄ Cmax, čĎĊĉ tmax, čĎĄ čĎýďāČè ĎĊē
ČēďxĊü ýyĊþĊĈøđ ćýą čĎĊĉ ĒČúĉĊ ĄxąĔĐøđ ĎĊē sildenafil ø ĎĐĉ ćēČùĐĉ xāĎýþĊĈąĎċĉ ĎĊē. à čąxāĎąĀùĉĄ (800 mg),
÷ĉýđ ýĉýčĎĊĈ÷ýđ ĎĊē ćēĎĊĒČċxýĎĊđ P450 ćýą xĄ āąĀąćúđ ýĉýčĎĊĈ÷ýđ ĎĊē CYP3A4, yČĊćèĈāčā 56% ýüĆĄčĄ ĎĐĉ
čēăćāĉĎČċčāĐĉ ĎĊē sildenafil čĎĊ yĈèčxý, úĎýĉ čēăĒĊČĄăøďĄćā xā sildenafil (50 mg) čā ēăąāùđ āďāĈĊĉĎ÷đ.
ê Ēēxúđ grapefruit, āùĉýą ýčďāĉøđ ýĉýčĎĊĈ÷ýđ ĎĄđ xāĎýþĊĈąćøđ ĀČèčĄđ ĎĊē CYP3A4 čĎĊ ĎĊùĒĐxý ĎĊē āĉĎ÷ČĊē ćýą
xyĊČāù ĉý yČĊćýĈ÷čāą øyąāđ ýēĆøčāąđ ĎĐĉ āyąy÷ĀĐĉ ĎĊē sildenafil čĎĊ yĈèčxý.
îĊČøăĄčĄ ýyĈċĉ ĀúčāĐĉ ýĉĎąúĆąĉĐĉ (ēĀČĊĆāùĀąĊ ĎĊē xýăĉĄčùĊē/ēĀČĊĆāùĀąĊ ĎĊē ýĈĊēxąĉùĊē) Āāĉ āyĄČ÷ýčýĉ
ĎĄĉ þąĊĀąýďāčąxúĎĄĎý ĎĊē sildenafil.
Üĉ ćýą Āāĉ ÷ĒĊēĉ yČýăxýĎĊyĊąĄďāù āąĀąć÷đ xāĈ÷Ďāđ ýĈĈĄĈāyùĀČýčĄđ ăąý úĈý Ďý ĂýČxýćāēĎąćè yČĊĕúĉĎý, Ą
yĈĄďēčxąýćø ĂýČxýćĊćąĉĄĎąćø ýĉèĈēčĄ Āāĉ ÷ĀāąĆā ćèyĊąý āyùĀČýčĄ čĎĄ ĂýČxýćĊćąĉĄĎąćø ĎĊē sildenafil,
úĎýĉ ĒĊČĄăøďĄćā ĎýēĎúĒČĊĉý xā ýĉýčĎĊĈāùđ ĎĊē CYP2C9 (úyĐđ ĎĊĈþĊēĎýxùĀĄ, þýČĂýČùĉĄ, ĂýąĉēĎĊėĉĄ),
xā ýĉýčĎĊĈāùđ ĎĊē CYP2D6 (úyĐđ āćĈāćĎąćĊüđ ýĉýčĎĊĈāùđ ĎĄđ āyýĉýyČúčĈĄÿĄđ čāČĊĎĊĉùĉĄđ, ĎČąćēćĈąćè
ýĉĎąćýĎýďĈąyĎąćè), xā ďāąýĔùĀĄ ćýą yýČúxĊąýđ ĀČèčĄđ ĀąĊēČĄĎąćè, ĀąĊēČĄĎąćè ĎĄđ ýăćüĈĄđ ćýą ĀąĊēČĄĎąćè
yČĊčĎýĎāēĎąćè ĎĄđ ýyċĈāąýđ ćýĈùĊē, ýĉýčĎĊĈāùđ ĎĊē xāĎýĎČāyĎąćĊü āĉĔüxĊē ĎĄđ ýăăāąĊĎāĉčùĉĄđ, ýĉýčĎĊĈāùđ
ĎĐĉ ĀąýüĈĐĉ ýčþāčĎùĊē, þ-ýĀČāĉāČăąćĊüđ ýĉĎýăĐĉąčĎ÷đ ø āyýăĐăāùđ xāĎýþĊĈąčxĊü x÷čĐ ĎĊē CYP450 (úyĐđ
Ą ČąĂýxyąćùĉĄ ćýą Ďý þýČþąĎĊēČąćè).
To nicorandil āùĉýą ēþČąĀąćúđ čēĉĀēýčxúđ āĉāČăĊyĊąĄĎø ĎĐĉ ĀąýüĈĐĉ ćýĈùĊē ćýą ĉąĎČċĀĊēđ.
ÞĆýąĎùýđ ĎĄđ ĉąĎČċĀĊēđ ĊxèĀýđ yĊē yāČą÷Ēāą ÷Ēāą yąďýĉúĎĄĎý čĊþýČøđ ýĈĈĄĈāyùĀČýčĄđ xā ĎĊ sildenafil.
ÞyąĀČèčāąđ ĎĊē sildenafil čā èĈĈý ĂýČxýćāēĎąćè yČĊĕúĉĎý
ãāĈ÷Ďāđ in vitro :
ìĊ sildenafil ýyĊĎāĈāù ÷ĉýĉ ýčďāĉø ýĉýčĎĊĈ÷ý ĎĐĉ ąčĊxĊČĂċĉ 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ćýą 3A4 (IC50 >
150xã) ĎĊē ćēĎĊĒČċxýĎĊđ P450. ÔāĀĊx÷ĉĊē úĎą Ċą x÷ăąčĎāđ čēăćāĉĎČċčāąđ ĎĊē sildenafil čĎĊ yĈèčxý, xāĎè
ýyú ĈøÿĄ ĎĐĉ čēĉąčĎċxāĉĐĉ ĀúčāĐĉ, āùĉýą ùčāđ xā 1 xã yāČùyĊē, Āāĉ āùĉýą yąďýĉú ĎĊ SILDENAFIL/LYOFIN ĉý
xāĎýþèĈāą ĎĄĉ ćèďýČčĄ ĎĐĉ ēyĊčĎČĐxèĎĐĉ ýēĎċĉ ĎĐĉ ąčĊāĉĔüxĐĉ.
Ôāĉ ēyèČĒĊēĉ ĀāĀĊx÷ĉý yĊē ĉý ýĂĊČĊüĉ čĎĄĉ ýĈĈĄĈāyùĀČýčĄ xāĎýĆü sildenafil ćýą xĄ āąĀąćċĉ ýĉýčĎĊĈ÷Đĉ ĎĄđ
ĂĐčĂĊĀąāčĎāČèčĄđ, úyĐđ Ą ďāĊĂēĈĈùĉĄ ø Ą ĀąyēČąĀýxúĈĄ.
ãāĈ÷Ďāđ in vivo :
ÚüxĂĐĉý xā ĎĄ ăĉĐčĎø āyùĀČýčĄ ĎĊē čĎĄĉ ĊĀú xĊĉĊĆāąĀùĊē ĎĊē ýĔċĎĊē/cGMP (þĈ. ćāĂ. 5.1), ĎĊ sildenafil ÷Ēāą
ýyĊĀāąĒĎāù úĎą āĉąčĒüāą ĎĊ ēyĊĎýčąćú ýyĊĎ÷Ĉāčxý ĎĐĉ ĉąĎČąćċĉ ćýą āyĊx÷ĉĐđ ýĉĎāĉĀāùćĉēĎýą Ą čēăĒĊČøăĄčĄ ĎĊē xā
ĀúĎāđ xĊĉĊĆāąĀùĊē ĎĊē ýĔċĎĊē ø ĉąĎČąćè čā ĊyĊąýĀøyĊĎā xĊČĂø (þĈ. ćāĂ. 4.3).
ìýēĎúĒČĊĉĄ ĒĊČøăĄčĄ sildenafil čā ýčďāĉāùđ yĊē ĈýxþèĉĊēĉ ýăĐăø xā ý-ýĉýčĎĊĈāùđ, xyĊČāù ĉý ÷Ēāą Đđ
ýyĊĎ÷Ĉāčxý ĎĄĉ āxĂèĉąčĄ čēxyĎĐxýĎąćøđ ēyúĎýčĄđ čā ĊČąčx÷ĉý āēyýďø èĎĊxý.
ÜēĎú āùĉýą yąďýĉúĎāČĊ ĉý čēxþāù x÷čý čā ĀąèčĎĄxý 4 ĐČċĉ xāĎè ýyú ĎĄ ĒĊČøăĄčĄ ĎĊē sildenafil (þĈ. ćāĂ. 4.2 ćýą
4.4 ). Úā ĎČāąđ čēăćāćČąx÷ĉāđ xāĈ÷Ďāđ ýĈĈĄĈāyùĀČýčĄđ ĂýČxèćĐĉ, Ċ èĈĂý-ýĉýčĎĊĈ÷ýđ doxazosin (4 mg ćýą 8
mg) ćýą ĎĊ sildenafil (25 mg, 50 mg, ø 100 mg ) ĒĊČĄăøďĄćýĉ ĎýēĎúĒČĊĉý čā ýčďāĉāùđ xā ćýĈĊøďĄ ēyāČyĈýčùý
yČĊčĎèĎĄ (BPH) čĎýďāČĊyĊąĄx÷ĉĊēđ čā ďāČýyāùý xā doxazosin.
ÚĎĊĉ yĈĄďēčxú ýēĎċĉ ĎĐĉ xāĈāĎċĉ yýČýĎĄČøďĄćýĉ ćýĎè x÷čĊ úČĊ xāąċčāąđ čĎĄĉ yùāčĄ ĎĊē ýùxýĎĊđ čā üyĎąý
ď÷čĄ ćýĎè 7/7 mm Hg, 9/5 mm Hg ćýą 8/4 mm Hg ćýą ćýĎè x÷čĊ úČĊ āyąyĈ÷Ċĉ xāąċčāąđ čĎĄĉ yùāčĄ ĎĊē ýùxýĎĊđ
čā úČďąý ď÷čĄ ćýĎè 6/6 mm Hg, 11/4 mm Hg ćýą 4/5 mm Hg, ýĉĎąčĎĊùĒĐđ.
õĎýĉ Ďý sildenafil ćýą doxazosin ĒĊČĄăøďĄćýĉ ĎýēĎúĒČĊĉý čā ýčďāĉāùđ čĎýďāČĊyĊąĄx÷ĉĊēđ čā ďāČýyāùý xā
doxazosin, ēyøČĆýĉ čyèĉąāđ ýĉýĂĊČ÷đ ýčďāĉċĉ čĎĊēđ ĊyĊùĊēđ āxĂýĉùčĎĄćā čēxyĎĐxýĎąćø ĊČďĊčĎýĎąćø
ēyúĎýčĄ. êą ýĉýĂĊČ÷đ čēxyāČąĈèxþýĉýĉ ĔèĈĄ ćýą ćýČĄþýČùý, ýĈĈè úĒą čēăćĊyø.
Ôāĉ þČ÷ďĄćýĉ čĄxýĉĎąć÷đ ýĈĈĄĈāyąĀČèčāąđ úĎýĉ ĎĊ sildenafil (50 mg) čēăĒĊČĄăøďĄćā xā ĎĊĈþĊēĎýxùĀĄ (250
mg) ø þýČĂýČùĉĄ (40 mg), Ċą ĊyĊùāđ xāĎýþĊĈùĔĊĉĎýą ýyú ĎĊ CYP2C9.
ìĊ sildenafil (50 mg) Āāĉ āyąĀāùĉĐčā ĎĄĉ ýüĆĄčĄ čĎĊ ĒČúĉĊ ČĊøđ ĎĊē ýùxýĎĊđ yĊē yČĊćĈøďĄćā ýyú ĎĊ
ýćāĎēĈĊčýĈąćēĈąćú ĊĆü (150 mg).
ìĊ sildenafil (50 mg) Āāĉ āĉùčĒēčā ĎĄĉ ēyĊĎýčąćø ĀČèčĄ ĎĊē ĊąĉĊyĉāüxýĎĊđ čā ēăąāùđ āďāĈĊĉĎ÷đ xā x÷čĄ x÷ăąčĎĄ
Ďąxø ĊąĉĊyĉāüxýĎĊđ čĎĊ ýùxý ùčĄ xā 80 mg/dl.
à čēăćāĉĎČĐĎąćø ýĉèĈēčĄ ĎĐĉ ýćúĈĊēďĐĉ ćýĎĄăĊČąċĉ ýĉĎąēyāČĎýčąćċĉ ĂýČxèćĐĉ:
ÔąĊēČĄĎąćè, þ-ýĉýčĎĊĈāùđ, ýĉýčĎĊĈāùđ ĎĊē ãÞÜ, ýĉĎýăĐĉąčĎ÷đ ĎĄđ ýăăāąĊĎāĉčùĉĄđ áá, ýĉĎąēyāČĎýčąćè ĂýČxýćāēĎąćè
yČĊĕúĉĎý (ýăăāąĊĀąýčĎýĈĎąćè ćýą ýĉĎąēyāČĎýčąćè xā ćāĉĎČąćø ĀČèčĄ), ýĉýčĎĊĈāùđ ĎĐĉ ýĀČāĉāČăąćċĉ ĉāēČċĉĐĉ,
ýĉýčĎĊĈāùđ ĎĐĉ ĀąýüĈĐĉ ýčþāčĎùĊē ćýą ý- ýĀČāĉāČăąćĊù ýĉýčĎĊĈāùđ, Āāĉ ÷ĀāąĆā ĀąýĂĊČ÷đ čĎĊ yČĊĂùĈ ĎĐĉ
yýČāĉāČăāąċĉ čā ýčďāĉāùđ yĊē ÷yýąČĉýĉ sildenafil čā čüăćČąčĄ xā ýēĎĊüđ yĊē þČùčćĊĉĎýĉ ēyú ďāČýyāùý xā
ĎĊ āąćĊĉąćú ĂèČxýćĊ. Úā čēăćāćČąx÷ĉĄ xāĈ÷ĎĄ ýĈĈĄĈāyùĀČýčĄđ, čĎĄĉ ĊyĊùý čēăĒĊČĄăøďĄćā sildenafil (100
mg) xýĔù xā ýxĈĊĀąyùĉĄ čā ēyāČĎýčąćĊüđ ýčďāĉāùđ, yýČĊēčąèčĎĄćā xąý āyąyČúčďāĎĄ xāùĐčĄ ĎĄđ čēčĎĊĈąćøđ
yùāčĄđ čā üyĎąý ď÷čĄ ćýĎè 8 mmHg. à ýĉĎùčĎĊąĒĄ āyąyČúčďāĎĄ xāùĐčĄ ĎĄđ ĀąýčĎĊĈąćøđ yùāčĄđ čā üyĎąý ď÷čĄ
øĎýĉ 7 mmHg. ÜēĎ÷đ Ċą āyąyČúčďāĎāđ xāąċčāąđ ĎĄđ ýČĎĄČąýćøđ yùāčĄđ øĎýĉ yýČúxĊąĊē þýďxĊü xā ýēĎ÷đ
yĊē yýČýĎĄČøďĄćýĉ úĎýĉ ĒĊČĄăøďĄćā ĎĊ sildenafil Đđ xĊĉĊďāČýyāùý čā ēăąāùđ āďāĈĊĉĎ÷đ (þĈ. ćāĂ. 5.1). ìĊ
sildenafil (100 mg) Āāĉ āyĄČ÷ýčā ĎĄ ĂýČxýćĊćąĉĄĎąćø čā čĎýďāČĊyĊąĄx÷ĉĄ ćýĎèčĎýčĄ ĎĐĉ ýĉýčĎĊĈ÷Đĉ ĎĄđ
yČĐĎāèčĄđ ĎĊē HIV, ĎĄđ čýćĊēąĉýþùČĄđ ćýą ĎĄđ ČąĎĊĉýþùČĄđ, Ċą ĊyĊùĊą ýyĊĎāĈĊüĉ ēyĊčĎČċxýĎý ĎĊē CYP3A4.
4.6 âüĄčĄ ćýą ăýĈĊēĒùý
ìĊ SILDENAFIL/LYOFIN Āāĉ āĉĀāùćĉēĎýą ăąý ĒČøčĄ čĎąđ ăēĉýùćāđ.
Úā xāĈ÷Ďāđ ýĉýyýČýăĐăøđ čā ýČĊēČýùĊēđ ćýą ćĊēĉ÷Ĉąý, xāĎè ýyú ĒĊČøăĄčĄ sildenafil ýyú ĎĊ čĎúxý, Āāĉ
yýČĊēčąèčĎĄćýĉ čĒāĎąĔúxāĉāđ xā ĎĊ ĂèČxýćĊ ýĉāyąďüxĄĎāđ āĉ÷Čăāąāđ.
4.7 ÞyąĀČèčāąđ čĎĄĉ ąćýĉúĎĄĎý ĊĀøăĄčĄđ ćýą ĒāąČąčxĊü xĄĒýĉċĉ
Ôāĉ ÷ĒĊēĉ ĀąāĆýĒďāù xāĈ÷Ďāđ ăąý Ďąđ āyąĀČèčāąđ čĎĄĉ ąćýĉúĎĄĎý ĊĀøăĄčĄđ ćýą ĒāąČąčxĊü xĄĒýĉċĉ.
âýďċđ ÷ĒĊēĉ ýĉýĂāČďāù ĔèĈĄ ćýą ĀąýĎýČýĒ÷đ ĎĄđ úČýčĄđ čā ćĈąĉąć÷đ ĀĊćąx÷đ xā sildenafil, Ċą ýčďāĉāùđ yČ÷yāą
ĉý ăĉĐČùĔĊēĉ ĎĄĉ ýĉĎùĀČýčø ĎĊēđ čĎĊ SILDENAFIL/LYOFIN, yČąĉ ĊĀĄăøčĊēĉ ø ĒāąČąčĎĊüĉ xĄĒýĉøxýĎý.
4.8 ÜĉāyąďüxĄĎāđ āĉ÷Čăāąāđ
ìĊ yČĊĂùĈ ýčĂýĈāùýđ ĎĊē SILDENAFIL þýčùĔāĎýą čā 8691 ýčďāĉāùđ, Ċą ĊyĊùĊą ÷Ĉýþýĉ ĎĊ čēĉąčĎċxāĉĊ ĀĊčĊĈĊăąćú
čĒøxý čā 67, āĈāăĒúxāĉāđ xā āąćĊĉąćú ĂèČxýćĊ, ćĈąĉąć÷đ xāĈ÷Ďāđ.
êą yąĊ čēĒĉè ýĉýĂāČďāùčāđ ýĉāyąďüxĄĎāđ āĉ÷Čăāąāđ čā ćĈąĉąć÷đ xāĈ÷Ďāđ čā ýčďāĉāùđ ēyú ďāČýyāùý xā sildenafil,
øĎýĉ ćāĂýĈýĈăùý, ÷ĆýÿĄ, Āēčyāÿùý, ĊĂďýĈxąć÷đ ĀąýĎýČýĒ÷đ, Čąĉąćø čēxĂúČĄčĄ, ĔèĈĄ ćýą ĊyĎąćø ĒČĐxýĎąćø
yýČýxúČĂĐčĄ.
êą ýĉāyąďüxĄĎāđ āĉ÷Čăāąāđ yĊē yýČýĎĄČøďĄćýĉ xāĎè ĎĄĉ ćēćĈĊĂĊČùý ĎĊē ĂýČxèćĊē čĎĄĉ ýăĊČè ÷ĒĊēĉ
čēăćāĉĎČĐďāù, ćýĈüyĎĊĉĎýđ xùý yāČùĊĀĊ >9 ĒČúĉąý, ćýĎ’āćĎùxĄčĄ. ÞyāąĀø Āāĉ ýĉýĂ÷ČĊĉĎýą úĈāđ Ċą ýĉāyąďüxĄĎāđ
āĉ÷Čăāąāđ čĎĊĉ âèĎĊĒĊ ÜĀāùýđ âēćĈĊĂĊČùýđ ćýą Āā čēxyāČąĈýxþèĉĊĉĎýą úĈāđ čĎĄ þèčĄ ĀāĀĊx÷ĉĐĉ ýčĂýĈāùýđ,
Ċą čēĒĉúĎĄĎāđ ýēĎċĉ ĎĐĉ čēxþýxèĎĐĉ Āāĉ xyĊČĊüĉ ĉý ćýďĊČąčĎĊüĉ xā ýĆąĊyąčĎùý.
ÜČ. ÜĀāùýđ âēćĈĊĂĊČùýđ Þêä: 2512/23-03-2015
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ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

öĠĔĐąĎąĖąĒďĉĂĕĉĖĉĉēčĕĖąĖčĎĀĎďĒĂĔ
Συχνά αντιμετωπίζουμε πελάτες που προσπαθούν κλέψουν κάτι.
Σήμερα οι αντικλεπτικές τεχνολογίες έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Συστήματα βιντεοπαρακολούθησης πολύ υψηλής ευκρίνειας εποπτεύουν χώρους με μεγαλύτερη ακρίβεια και συχνά είναι συνδεδεμένα
με σύστημα συναγερμού στην είσοδο του φαρμακείου.
Ποιος όμως είναι ο λόγος να έχουμε κάμερες παντού αν δεν υπάρχει
κάποιος να παρακολουθεί τις οθόνες;
Γιατί να χτυπά ο συναγερμός αν δεν υπάρχει κάποιος να αντιδράσει;
Tο πρόβλημα των φαρμακοποιών για την καταπολέμηση της κλοπής
δεν είναι τόσο η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, όσο η διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων να τα αξιοποιήσει. Συχνά οι συνεργάτες
στον πάγκο ή στο εργαστήριο δεν έχουν χρόνο, πολύ περισσότερο
δε ο φαρμακοποιός.
Εκεί ακριβώς συμβάλλει η τεχνολογία με ειδικά «έξυπνες» κάμερες, που «καταλαβαίνουν» ότι κάτι συμβαίνει και προειδοποιούν. Η
μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει υψηλής ευκρίνειας προβολή, καλύτερη όραση νύκτας και εγγραφή βίντεο.
Οι κάμερες αυτές «ξέρουν» πώς να αναγνωρίσουν ένα πραγματικό κίνδυνο από ασυνήθιστες κινήσεις μέσα στο φαρμακείο.
Παρόλα αυτά, η τεχνολογία για την ανίχνευση τέτοιων κινήσεων σε ένα συγκεκριμένο χώρο, έχει δρόμο μπροστά της για
σημαντική βελτίωση.

Κατανόηση για καλύτερη δράση
Η ευφυΐα των συστημάτων βιντεοπαρακολούθησης δεν έγκειται μόνο να ειδοποιεί όταν είναι απαραίτητο, αλλά και να προσαρμόζει τη διαχείριση και μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορία και από εκεί σε αντίληψη και γνώση. Ενώ η διαχείριση σε πραγματικό χρόνο είναι σημαντική, είναι εξίσου σημαντικό να κατανοήσουμε τι συμβαίνει και μετά, προκειμένου να
σχεδιάσουμε μια πιο αποτελεσματική πρόληψη. Για παράδειγμα, ποιοι οι χώροι του φαρμακείου που εποπτεύονται λιγότερο;
Η βιντεοπαρακολούθηση είναι εργαλείο τόσο για πρόληψη όσο και την αποτροπή κλοπής.
Η επιτήρηση είναι επαρκής μόνο όταν μπορεί να ανατεθεί σε μέλος της ομάδας του φαρμακείου για ευέλικτη και αποτελεσματική χρήση του συστήματος. Το σύστημα μπορεί να προγραμματιστεί να λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο το βράδυ π.χ. με
έλεγχο από ένα «έξυπνο» κινητό, αν είναι απαραίτητο, και ο κάτοχος μπορεί να λαμβάνει ειδοποίηση σχετικά με συγκεκριμένο
είδος κίνησης από συγκεκριμένο χώρο του φαρμακείου.

Τεχνολογική Ολοκλήρωση
Η αντικλεπτική τεχνολογία μπορεί να πάει πολύ πιο πέρα, με ένα λογισμικό που ελέγχει όλες τις συσκευές που σχετίζονται
με την ασφάλεια. Τα πάντα μέσα στο φαρμακείο μπορούν να είναι διασυνδεδεμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε πληροφορία
να μπορεί να μεταδοθεί άμεσα.
Η αποτελεσματική αντικλεπτική προστασία έγκειται σε σύνολο τεχνολογιών και μια μόνο τεχνολογία δεν είναι αρκετή. Κάθε
αποτελεσματική λύση θα πρέπει να ενσωματώνει και να διασυνδέει τεχνολογίες, προκειμένου να αντιδρούν σε πραγματικό
χρόνο και να οργανώνει την πρόληψη ανάλογα με την ευαισθησία των χώρων που εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο.
Φυσικά τέτοιες λύσεις ενδείκνυνται περισσότερο για μεγάλα φαρμακεία και πάντα στα πλαίσια μίας σοβαρής απόδοσης για
την επένδυση που θα κάνετε.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, οι κάμερες δεν θα πρέπει να κινηματογραφούν τουαλέτες, αποδυτήρια και εργαζόμενους στο χώρο εργασίας π.χ. η κάμερα να είναι στραμμένη προς το ταμείο παρά στον συνεργάτη που εργάζεται στο ταμείο.
Σε γενικές γραμμές, συμβουλευτείτε τους ειδικούς.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
¢Ñ×½ÖÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖÑÏÒÕÊÌÐÎÆÅÏu¼ÎÕÎ XXXEQBHS fÆuÂÓÊÌ½¤Î¿ÓÉÓÂ ØÒÓ½uÂÓÂ£ÊÎÓÆÏÆÊÓ½ÑÉÒÉÖ
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Το νέο σύγχρονο πρόγραμμα διαχείρησης φαρμακείου
Το μέλλον και η επιτυχία μιας επιχείρησης καθορίζονται σήμερα
από την ικανότητά της να αξιοποιεί τον πλέον πολύτιμο πόρο
της: την πληροφορία.
Η ανάπτυξη των τεχνολογικών εφαρμογών έθεσε την πληροφορία σε κίνηση, την απελευθέρωσε από τις δεσμεύσεις και
της προσέδωσε απεριόριστη προστιθέμενη αξία.
Η ευκολία στην πρόσβαση, η ταχύτητα, το χαμηλό οικονομικό
κόστος και η ανάπτυξη πιο φιλικών προς τον χρήστη εφαρμογών
με προηγμένες δυνατότητες, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της
άποψης πως ένα κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα προσδίδει
στο φαρμακείο τα απαραίτητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
προκειμένου να αντεπεξέλθει στο συνεχώς εντεινόμενο εσωτερικό και εξωτερικό ανταγωνισμό.
Σήμερα ανάμεσα στην πληθώρα των προγραμμάτων που κατακλύζουν την αγορά του φαρμακείου, υπάρχει ένα πρόγραμμα
διαχείρησης φαρμακείου που έχει ως βασικό πλεονέκτημα
ότι σχεδιάστηκε από φαρμακοποιούς για φαρμακοποιούς
καταγράφοντας τις ανάγκες τους από την πιο απλή έως την
πιο σύνθετη.
Ε-care plus = Ευκολία, ταχύτητα, επικοινωνία, πληροφορία.
²Ï¤DBSFQMVTÂÏÓÆÍÆ¾ÓÏÊÏÒÁÈ×ÑÏÎÏÑ¿ÈÑÂuuÂÈÊÂÓÏ
φαρμακείο του σήμερα και του αύριο και διαθέτει όλες τις παραμέτρους που το καθιστούν πολύτιμο όπλο στο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον .
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²Ï¤DBSFQMVTÒÆÒÓÉÑ¾ÙÆÊÌÂÊÒÓÏØÖÅÁÏÑ¿ÍÏØÖÓÉÖÌÂÔÉμερινότητάς σου:
Του επιστήμονα: προσφέροντάς σου πληροφορίες, προτάσεις,
συμβουλές
9Κατηγοριοποιημένη βάση δεδομένων
9Πληροφορίες για όλα τα πρϊόντα
9Συμπληρωματική πώληση σε φάρμακα
9Συνδυαστική πώληση σε παραφάρμακα
9Καρτέλα ομορφιάς
Του manager: προσφεροντάς σου εργαλεία για να λειτουργείς
και να ελέγχεις την επιχείρησή σου με τρόπο που αποδίδει
9Κάρτα πιστότητας πελάτη
9Στοχευμένη αποστολή sms
9Διαχείρηση οφειλών πελάτη
9Λογιστική & οικονομική παρακολούθηση

Λιανική
Πώληση
Βάση
Ειδών
Διαχείριση
Πελατών

Εμπορική
Διαχείριση

Λογισμικό διαχείρισης Φαρμακείου
In House Solution Α.Ε. Παναγή Τσαλδάρη 123, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ: 2109536935
info@inhouse.gr, http://www.inhouse.gr/
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Οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι εφαρμογές
τους ανοίγουν έναν καινούριο δρόμο στο
merchandising και τις προωθητικές ενέργειες
στα φαρμακεία. Οι προοπτικές ανάπτυξής τους
αυξάνονται σημαντικά, πολλαπλασιάζοντας τις
δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τους πελάτες.
Στην Ευρώπη, αλλά και την Ελλάδα, ήδη πολλά
από αυτά βρίσκονται στο στάδιο του πρωτοτύπου
και των δοκιμών, προκειμένου να εκτιμηθεί
κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν στην
επαγγελματική καθημερινότητα. Το πέρασμα
από την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών μέσω
ÓÆÑuÂÓÊÌÐÎÌÂÊÓÊÖÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÆÖ#MVFUPPUIÌÂÊ
ραδιοσυχνοτήτων, στα «ψηφιακά ολογράμματα»,
αποτελεί μια ματιά στο μέλλον!

Από τον ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, .#" ÆÎÊÌ¿ÊÆØÔØÎÓ½ÓÉÖ*5&2

í

ψηφιακή τεχνολογία έχει
κάνει άλματα, κάνοντας τους
φαρμακοποιούς να αναρωτιούνται για το πώς μπορούν
να την αξιοποιήσουν. Με αφετηρία την
αρχή που θέλει τη «ζωντανή» πληροφορία (εικόνα και βίντεο) να είναι πιο αποτελεσματική από τη στατική που παρέχει
η… παραδοσιακή προβολή στο χαρτί,
δημιουργούνται σενάρια όπου αυτά τα
νέα προϊόντα, μέσω της ψηφιοποίησης
της οθόνης και της διασύνδεσης με διάφορα δεδομένα, μπορούν να φέρουν την
επανάσταση στην επικοινωνία μέσα στο
φαρμακείο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά
στην προώθηση: Την επανάσταση στα
ψηφιακά προωθητικά υλικά στο φαρμακείο με λίγα λόγια!
Είναι εύκολο να το φαντάζεται κανείς,
όμως είναι δύσκολο να πραγματοποιη-

θεί. Σήμερα, με πολλά ψηφιακά προϊόντα
να είναι ακόμα στη φάση των δοκιμών,
οι πάροχοι σχετικών υπηρεσιών θέλουν
να δοκιμάσουν τις δυνατότητες εφαρμογής τους, πριν τα λανσάρουν στην αγορά.
Αναμφίβολα, η δυναμική και διαδραστική
προώθηση είναι εκ προοιμίου πιο αποτελεσματική, όμως λαμβάνοντας υπόψη
τις διαφορετικές προοπτικές που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, δεν μπορεί
να ξέρει κανείς από πριν, τι είναι αποτελεσματικό ή όχι μέσα στο φαρμακείο. Η
επιλογή αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη.
Φυσικά σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των εργαλείων που θα καθιερωθούν,
θα διαδραματίσουν οι πραγματικές ανάγκες των πελατών του Φαρμακείου. Ο
καταναλωτής τα τελευταία έτη επιδεικνύει μία αποστροφή στο βομβαρδισμό
από διαφημιστικά μηνύματα που δεν τον

αφορούν. Οι επιχειρήσεις αναζητούν τον
τρόπο να προσεγγίσουν καταναλωτές με
στοχευμένα χαρακτηριστικά, τις στιγμές
που επιδεικνύουν την ανάγκη για τα
προϊόντα που προωθούν. Σε αυτές τις
περιπτώσεις οι πιθανότητες πώλησης
μεγιστοποιούνται.

Ψηφιακά υλικά προώθησης!
Στις προωθητικές ενέργειες στο φαρμακείο, επικρατεί εδώ και πολλά χρόνια η
δυναμική προβολή μέσω των οθονών
στις βιτρίνες ή στον χώρο πώλησης. Οι
προτάσεις του Φαρμακείου (προσφορές,
νέα προϊόντα κ.λπ.) με δυναμικό περιεχόμενο (πρόβλεψη καιρού, εορτολόγιο,
ειδήσεις κ.λπ.) είναι ικανή να βοηθήσει
στην πώληση μέσω της σύνδεσης που
επιτυγχάνεται με τους πελάτες.
Αυτό ενσαρκώνεται κυρίως στις «ψηφια-
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πρόκειται να το λανσάρουν στην αγορά,
αν δεν έχουν προηγηθεί σχετικές έρευνες μεταξύ των φαρμακοποιών.
Στην πραγματικότητα οι κατασκευαστές
καλούνται να βρουν ένα οικονομικό μοντέλο, μιας και τίθεται συνεχώς το ζήτημα τροφοδότησης της βάσης δεδομένων
που βρίσκονται πίσω από αυτά τα συστήματα. Για κάθε προβαλλόμενο προϊόν,
δηλαδή, απαιτείται μια εικόνα υψηλής
ανάλυσης και πληροφορίες. Αν στο μέλλον τα μηχανήματα αυτά τοποθετηθούν
στον χώρο πώλησης, θα τεθεί το ζήτημα
της επικοινωνίας - σύνδεσης αυτών των
βάσεων δεδομένων και του αποθεματικού των φαρμακείων σε προϊόντα.
Υπάρχουν, λοιπόν, πολύ σημαντικά
εμπόδια τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν, σίγουρα όμως οι τεχνολογίες
αυτές είναι αξιοθαύμαστες!
κές οθόνες» που έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στα φαρμακεία στην Ελλάδα
και σε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες
εδώ και μερικά χρόνια. Σήμερα, τοποθετούνται πίσω από τους πάγκους και στις
βιτρίνες, όμως τείνουν να εγκατασταθούν
και μέσα στον χώρο πώλησης. Προοδευτικά, το μόνο που θα έχουν να κάνουν οι
πελάτες, είναι να αγγίξουν την εικόνα του
προϊόντος που προβάλλεται στην οθόνη
για να λάβουν διάφορες πληροφορίες,
είτε στην οθόνη είτε στο smartphone
τους, σχετικά με αυτό, αλλά και γύρω
από διάφορα σχετιζόμενα προϊόντα και
προτάσεις. Επιτρέπουν, επίσης, να προβάλλονται προωθητικά βίντεο, δίνοντας
στους πελάτες τη δυνατότητα να ψάξουν
τα προϊόντα ανά κατηγορία πάθησης.
Ωστόσο, οι κατασκευαστές δοκιμάζουν
και άλλα συστήματα που τους βοηθούν
να κάνουν πιο αποφασιστικά βήματα, με
τη βασική τεχνολογία να είναι σχεδόν η
ίδια. Για παράδειγμα, μια οθόνη αφής
που επιτρέπει τη διαδραστικότητα με
τους πελάτες, όπου όμως το προσφερόμενο πακέτο διαφέρει, μιας και είναι
εμπλουτισμένο και με άλλες υπηρεσίες.
Στην Ευρώπη, πολλοί φαρμακοποιοί
έχουν τοποθετήσει «ψηφιακά ράφια»
στους τοίχους δείχνοντας πως αυτό
μπορεί να δώσει μια πρωτότυπη ώθηση στο merchandising. Όπως τονίζουν,
ιδιαίτερα σε πολύ μεγάλους χώρους
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πώλησης, το σημαντικό είναι να μπορούν να περάσουν τα προωθητικά μηνύματά τους. Η πολύ καλή ορατότητα
που προσφέρουν από κάθε σημείο του
φαρμακείου και η δυναμική επικοινωνίας αυτών των ψηφιακών ραφιών
έχουν δυνατή επίδραση στους πελάτες. Τα κουτιά είναι πιο μεγάλα, ώστε
να φαίνονται και από μακριά, ενώ, από
τη στιγμή που «πατάει» κανείς πάνω σε
κάποιο προϊόν και εμφανίζονται σχετικές συμβουλές, οι ασθενείς παίρνουν
ιδέες και για πρόσθετες αγορές.

Τροφοδοτώντας τις βάσεις
δεδομένων!
Στην κατεύθυνση αυτή, οι κατασκευάστριες εταιρείες έχουν ήδη παρουσιάσει
ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο διαφοροποιεί τις δυνατότητες λήψης πληροφοριών μέσω της οθόνης αφής, επιτρέποντας
παράλληλα και την πληρωμή. Αφού γίνει
αυτό, ο πελάτης παραλαμβάνει την παραγγελία του από το ταμείο.
Ένα άλλο σχετικό σύστημα αποτελείται
επίσης από μια ψηφιακή οθόνη, δίνοντας
επιπλέον στον πελάτη τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσει την κάρτα υγείας του.
Οι κατασκευαστές εκτιμούν ότι μπορεί
να τραβήξει ακόμα περισσότερο την
προσοχή των πελατών, προσφέροντας
ποικίλες λειτουργίες μέσα στον χώρο του
φαρμακείου. Όμως, όπως τονίζουν, δεν
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Σε άμεση επαφή με το φυσικό
περιβάλλον του φαρμακείου
Υπάρχει δυναμική για τις ψηφιακές
τεχνολογίες στον χώρο πώλησης του
φαρμακείου; Σύμφωνα με εταιρείες
ψηφιακού μάρκετινγκ, οι τεχνολογίες
αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν όλο και
περισσότερο. Αυτό που πρέπει να γίνει
είναι να βρεθεί ένα σημείο επαφής με
τον φυσικό χώρο του φαρμακείου και να
τοποθετηθούν οι ψηφιακές οθόνες σαν
άμεση βοήθεια στην πώληση, μιας και το
προσωπικό είναι συχνά απροετοίμαστο
μπροστά σε κάποιον πελάτη που έχει ήδη
σχετικές γνώσεις από το διαδίκτυο.
Τι θεωρείται, όμως, άμεση βοήθεια
στην πώληση;
Όλα όσα διευκολύνουν την πράξη της
αγοράς χωρίς να χρειάζεται να την εκκινήσει ο πελάτης. Με άλλα λόγια, μια
σύντομη ενέργεια που επιτρέπει να δημιουργηθεί η επιθυμητή αμεσότητα μαζί
του και η παρότρυνση για αγορά.
Οι τεχνολογίες προσφέρουν πραγματική υπηρεσία στον χώρο του φαρμακείου, προτείνοντας στον πελάτη διάφορα
προϊόντα. Όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει
να υπάρχουν οθόνες αφής, που είναι αρκετά δύσκολες στη χρήση.

®

www.eLearning
www
eLearning-PharmaManage
PharmaManage.ggr
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Άλλες ψηφιακές καινοτομίες
προβολής
Η τεχνολογική κοινότητα τα τελευταία
έτη προωθεί την έννοια του Internet
of Things (IoT) όπου όλες οι συσκευές, μηχανήματα, προϊόντα, κτίρια κ.λπ.
ανταλλάσσουν πληροφορίες στο φυσικό επίπεδο. Οι 2 κολοσσοί στο χώρο της
τεχνολογίας, Apple και Google, έχουν
καταλήξει στο πρωτόκολλο που θα ακοÍÏØÔ½ÒÏØÎÌÂÊÔÂÆ¾ÎÂÊÓÏ#MVFUPPUI uÆ
ÍÁÒÆÊÖÏØÂÎÂÇ¼ÑÏÎÓÂÊÕÖCFBDPOT
²ÂCFBDPOTÍÆÊÓÏØÑÈÏÁÎÕÖÇ®ÑÏÊÌÂÊ
εκπέμπουν σήματα έως και 70 μέτρα
από το σημείο τοποθέτησης τους. Με
αυτό τον τρόπο, χαρακτηρίζεται το φυσικό επίπεδο στον ηλεκτρονικό χώρο.
²ÏCFBDPOÆÌ¼uÆÊÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖÓÊÖ
οποίες ο καταναλωτής μπορεί να «καταναλώνει» στο smartphone του, διεγείροντας ηλεκτρονικό περιεχόμενο με
προτροπή για πωλήσεις. Με αυτό τον
τρόπο, ο καταναλωτής περιηγείται στο
φυσικό χώρο με δυνατότητα πρόσβασης
των πληροφοριών για το προϊόν ή την
κατηγορία προϊόντων που τον ενδιαφέρει
στο κινητό του.
Δεν υπάρχει πιο άμεση ψηφιακή προωθητική ενέργεια από αυτή, με πολύ
σύντομο χρόνο δράσης για τον πελάτη.
Πρόκειται για μια εφαρμογή που επιτρέπει επίσης τον διάλογο, προτείνοντας για
παράδειγμα καλλυντικά που ταιριάζουν
στο δέρμα του κάθε πελάτη, με την προϋπόθεση ότι ο φαρμακοποιός θα έχει
δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με

τα χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, όταν
ο πελάτης ολοκληρώνει τις αγορές του,
ο Φαρμακοποιός καλείται να αξιοποιήσει όλα τα τεχνολογικά εργαλεία ώστε
να συμβουλέψει, να ευχαριστήσει τον
πελάτη για τις αγορές του και να τον παροτρύνει για τις μελλοντικές του.
Ήδη στην Ελλάδα και την Ευρώπη δοκιμάζονται καινοτόμες λύσεις που αναπτύσσουν την επικοινωνία με τον πελάτη
μέσα από tablets που εγκαθίστανται στον
πάγκο εργασίας και πλησίον του ταμείου,
από αυτόματες αποστολές emails και
μηνυμάτων στα κινητά. Ενέργειες, που
στοχεύουν στην ενίσχυση της εμπειρίας
του πελάτη αναδεικνύοντας τον επιστημονικό ρόλο του Φαρμακοποιού και προσφέροντας όλα τα κίνητρα για την αύξηση
των αυθόρμητων αγορών.
Τέλος, μια άλλη ενδιαφέρουσα καινοτομία
είναι αυτή ενός «τερματικού – ολογράμματος». Για τους κατασκευαστές, είναι
ένας άλλος τρόπος να τραβάς την προσοχή των πελατών και να επικοινωνείς
μαζί τους. Έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται
τόσο στη βιτρίνα όσο και στο εσωτερικό
του φαρμακείου. Εδώ το προϊόν προβάλλεται τρισδιάστατα (3D), με το ολόγραμμα
να αποτελείται από κείμενα και εικόνες.
Για τους ειδικούς, η τρισδιάστατη εικόνα
μπορεί να έχει άμεση επίδραση στους
πελάτες. Με τον τρόπο αυτό, η ψηφιακή
προωθητική ενέργεια στο φαρμακείο φαίνεται να βρίσκει το δρόμο της!

Πολλαπλές δυνατότητες
επικοινωνίας!
Αυτή η δυναμική ψηφιακή προβολή
επιτρέπει στον φαρμακοποιό πολλές
δυνατότητες επικοινωνίας, όπως για
παράδειγμα την εκπομπή μηνυμάτων
ανάλογα με το επίπεδο επισκεψιμότητας
μέσα στην ημέρα ή την προβολή μιας
τηλεοπτικής καμπάνιας, την οποία οι
ασθενείς αναγνωρίζουν αμέσως.
Γενικά οι ψηφιακές διαδραστικές οθόνες
είναι πιο αποτελεσματικές από τις κλασικές οθόνες. Ανάμεσα στα άλλα πλεονεκτήματα που προσφέρουν, είναι και
αυτό της περαιτέρω διαπραγμάτευσης με
τις εταιρείες, αναφορικά με τη καλύτερη
θέση εμφάνισης των προϊόντων τους.
Πάντως και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει μια δυσκολία αναφορικά με
τις βάσεις δεδομένων, η οποία όμως
με συνεχή συνεργασία και ενημέρωση
μεταξύ των φαρμακοποιών και των παρόχων μπορεί να ξεπεραστεί.

Το φαρμακείο του μέλλοντος!
Φαίνεται λοιπόν και στην πράξη ότι στην
Ευρώπη οι προωθητικές ενέργειες στο
φαρμακείο στρέφονται σταδιακά προς
την κατεύθυνση των ψηφιακών τεχνολογιών, που στα επόμενα χρόνια είναι πολύ
πιθανό, χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας, να αποτελέσουν μονόδρομο για τους
επαγγελματίες του κλάδου.
Αναμφίβολα, θα πρόκειται για ένα πολύ
σημαντικό εργαλείο στα χέρια των φαρμακοποιών, εφόσον υπάρχει η σωστή
υποστήριξη. Με αυτά τα δεδομένα, δεν
θα αργήσει η ώρα που και στη χώρα μας
θα υποχρεωθούμε να ακολουθήσουμε
τον δρόμο της ψηφιακής τεχνολογίας και
σε αυτόν τον τομέα.
Καλώς ήρθατε στο φαρμακείο του μέλλοντος! 
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